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Industri Energis kommentarer til rapporten om:

"Tilsynsstrategi og HMS regelverk i norsk

petroleumsvirksomhet" —DEL I

Kommentar til fremgangsmåten ved intervjuene
Først vil vi bemerke at vi synes det er uheldig at deler av intervjuene er gjort der både ledelsen og

de ansatte er tilstede samtidig. Ansatte som blir intervjuet uten ledelsen tilstede føler seg mye

mer fri når de skal svare, og forbundet har fått henvendelser om dette

Noen kommentarer fra våre medlemmer som er blitt intervjuet av ekspertgruppa:
tRenlandske selskaper har ofte en dårlig forståelse for det norske trepartssamarbeidet.

Språk, en utfordring sikkerbetsforståelse, behoy for andre språk i fllegg tfl nursk

Når tilsyn skal utfores, skal operator meddele dene til alle ledd som har oppdrag på installasjonen ug blir

berørt av tilsynets innhold. Er det for eksempel 6 innleide ledd i en arbeicisporterfolge, skal meddelelsen

skje helt ned til det nederste leddet. Viktig at også verneombudtjenesten blir kontaktet og informert.

Tilsynsstrategien er kanskje hensiktsmessig, men kapasiteten synes å være utilstrekkelig. Sokkelen

har fått et stort antall nye innretninger som søker SUT. Kapasiteten for tilsyn har ikke økt i takt med

dette faktum. SUT hlir tildelt med alt for stor grad av tillit, ofte med stor grad av avvik.

Tilsynsmyndighetene veriliserer stort sett ikke gitte pålegg.

Virkemidlene td tilsynet kan synes å være hensiktsmessige og tilstrekkelige og samtidig gir uttrykk

for autoritet, men det oppleves at de ikke blir brukt. Dermed uteblir resulfatene.

Fra tid til annen kan det virke som om tilsynet ikke innehar den faglige kompetansen som kreves

innen de forskjellige fagornrådene. Resultatet blir da ofte en godkjenning på sviktende grunnlag. Det

kan samtidig virke som om premissene gitt gjennom Regelverket er noe uklare.

Designkritteriene for holigkvarter, (lugarkapasitet, fellesarealer ete)ma ta hoyde for framtidig

ved Iikeholdsaktiviteter.

Itt fra et fremtidig senario hvor ikkenorskspraklige arbeidstakere arheider på installasjonene på Norsk

sokkel, må forholdene angjeldende språk kreve norskspråklige aktører.

Krav om tilgjengelige standarder til verneornbudene i alle ledd.

Krav om arbeidstakermedvirkning i alle styringssystemer og de ulike fasene i virksomheten generelt, ma

forsterkes i regelverket og etterleves. (ref: Rammeforskriften § 13)

økt hruk av flerhruksfartøyer gjør at hruken av disse må inn under petroleumsregelverkt

Normalt bemannede plattformer ma styres fra plattlbrrnene.

Arbeidstakermedvirkning ma starte alterede hseuserle



Industri Energis kommentarer til ekspertgruppas rapport

Til punkt 4.2 Integrerte operasjoner, teknologisk utvikling —og betydning for IIMS

Alle normalt bemannede innretninger på norsk sokkel skal ha et bemannet kontrollrom på

inrtretningen som skal ivareta alle operasjonelle og sikkerhetsmessige oppgaver tilknyttet driften

av feltet.

Dette er først og fremst ut i fra et HMS perspektiv på sokkelen.

Det er et faktum at ved en eventuell hendelse ute på feltet der eksempelvis kommunikasjonen

med land faller bort, må en ha en robust beredskapsorganisasjon offshore. Kontrollrommet er

en viktig del av beredskapsorganisasjonen. SINTEF-rapport utarbeidet for petroleurnstilsynet

viser at en må ha et kontrollrom offshore som er bemannet 24/7 for å kunne gripe inn raskt og

hindre eskalering av hendelser. Operatørene i kontrollromrnet offshore vil kunne ha mulighet til

å betjene nød avstengnings system (CAP) panel direkte i kontrollrom met offshore hvis operatør

systemet svikter.

Det er gjort spørreundersøkelser blant arbeidstakere i BP som viser at ved å fjernstyre normalt

bemannede innretninger opplever de ansatte på sokkelen en redusert sikkerhetsopplevelse.

Dette er i kontrast med det oljeselskapene selv argumenterer for, at fjernstyring ikke vil bidra til å

redusere sikkerheten på feltene.

Fjernstyring innbefatter at de som skal ta avgjørelser for aksjoner er distansen fra selve

hendelsen og opplever scenarioet på en annen måte enn de som faktisk er midt oppe i dette ute

på feltet.

Oljeselskapene setter krav til opplæring for å kunne betjene et kontrollrorn. Det har vært en

utfordring å få personell med produksjonserfahng til å betjene kontrollrorn på land. Offshore har

det vært krav med driftserfaring fra anleggene før en kan betjene kontrollsystemet. Det faktum

at en jkke har denne erfaringen er et stort tilbakeskritt i forhold til tidligere selskapskrav.

Ulike skiftordninger på land og hav bidrar til nye utfordringer for operatørene. På land benyttes

en annen skiftordning enn offshore. Det bidrar til økte overlapper noe som ikke tjener

sikkerheten.

Industri Energi etterlyser et mer eksplisitt regelverk som regulerer fjernstyring av innretninger på

norsk sokkel. Myndighetene må vektlegge det de ansatte på sokkelen faktisk mener om

fjernstyring. Det er tross alt de som arbeider på en arbeidsplass der en liten feil kan få store

konsekvenser.

Videre har vi tatt med vårt ( Industri Energis) strateginotat på vedrørende integrerte operasjoner

STRATEGINOTAT, INDLISTRI ENERGI - E-DRIFT / INTEGRERTE OPERASJONER



Med e-drift eller integrerte operasjoner, mener v å utnytte teknologi som bringer kompetanse. data
og verktøy sammen i sarm tid uavhengig av avstandstøtte og / eller øke samarbeide mellom land
og offshore-innretning.

I Industri Energi er arbeidet med disse sporsmalene samlet i e-drift-utvalget, oppnevnt av
Forbundsstyret. Utvalget har eget mandat.
Det er e-drift-utvalgets meninu at Industri Energi bør ha ei positiv grunnholdning til e-drift /
integrerte operasjoner. Samtidig må vi ha klare grenser for hva vi går inn for, og hva vi ikke kan
støtte som utviklingsretning. Industri Energi må sørge for å få innflytelse på utviklingen av e-drift
/ integrede operasjoner på alle ledd i hele industrien. Vi må både ha inntlytelse i LO, i forhold til
OD / Ptil sitt arbeide, i OLFs prosejkler og i ikke minst i den enkelte bedrift.

Dette er viktige punkter som Industri Energi må ivareta:
I. Delta lokalt, dvs at klubbene engasjerer seg, krever medvirkning i prosesser og prosjekter i

bedrifiene. Også når det gjelder utvikling av prosesser og implementering av løsninger,
ikke bare på lonn- arbeidstid-parametre.
Industri Energis ledelse må være infonnert og engasjert, og ha kunnskap om planer,
utvikling og konsekvenser. Strategier må inn i årsplaner o.I. AU FS / LS må benytte seg
av e-drifts-utvalgets kompetanse.
Ha en forutseeende strategi. som bidrar til framsyn og utvikling, samtidig som den setter
rammer og grenser for hvor langt vi er villige til å gå.
Få oversikt over lokale krav / plancr / avtaler som kommer i forbindelse med e-
drifUintegrerte operasjoner. Industri Energi ma informere klubbene om de sentrale avtaler
som gjelder og kan brukes, og informere på tvers om hva som er gjort av erfaringer i
forskjelliae bedrifter.
I lovedavtalen 1.0 I NHO. tilleggsavtale IV. Arbeidsmiljoloven og rarnmeforskriften gir
klare bestemmelser om medvirkning mv. Industri Energi oppfatter at strategien fra
arbeidsgiversiden er å presse leveranderbedri ftene. på arbeidstid, lønn mm. innenfor e-
dri ft, for derved å legge en lavest mulig standard for hele industrien. OLF insisterer på
lavest mulig medvirkningsnivå : heller i bedriften enn på forbundsnivå, heller på den
enkelte arbeidsplass enn på bedrifisnivå. Det er viktig at Industri Energi ivaretar
overordnede interesser for medlemmene her, og at klubbene insisterer pa medvirkning på
konsern- og bedriftsnivå.

Industri Energi vil legge til grunn:
I. Industri Energi vil ikke akseptere løsninger som innebærer fjernstyring av kontrollrom på

plattformer der det finnes personell om bord.
Industri Energi vil delta i utvikling av bruk av IICT til integrerte operasjoner for økt
verdiskaping. Vi vil prioritere alle aspekter av HMS i dette arbeidet, men samtidig ivareta
de ansaltes interesser når det gjelder arbeidstid, lonn og syssetsetting.
Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, som gode konsekvensutredninger og prosessanalyser,
må være utgu.s.6spunktet for alle valg as L-drift / integrerte operasjoner. HMS-vurderinger
må alltid veie tyngst.
E-drift i integrerte operasjoner må ikke ta vekk oppmerksomheten fra fisikokontrollen som
ligger i nærhet til kritiske operasjoner.
Flytting av stillinger til land skal ikke være et mål i sea sjøl.
Nye arbeidsprosesser for samhandlina gir organisatoriske konsekvenser som må tas hensyn
til. Dette gjelder bl.a. nyrekruttering ettemtdanning i forhold til kompetansebehov,
dimensjonering bemanningen og forholdet mellom land / offshore. plassering av ledelse
og -utøvere- både fysisk og i organisasjonen.
Industri Energi vil kreve full medvirkning i alk ledd og på alle nivåer, ref.,
Arbeidsmiljolovens bestemmelser, rammeforskriftens kray til arbeidstakermedvirkning, og
tilleggsavtale IV i hovedavtalen LO/NI10.



Til 4.2.1 FlerbruksfartøVer

I den norske oljevirksomheten er et område i særlig vekst. De såkalte flerbruksfartøyene får

stadig mer å gjøre når mye av aktiviteten flyttes fra plattformene og ned på havbunnen

mens arbeid både på plattformer og flyttbare borerigger er sterkt regulert med strenge og

omfattende krav, er situasjonen på havbunnen er annen.

Bruken av flerbruksfartøy fremstår omtrent sorn et loyløst område. Reguleringer av arbeidsliv

mangler, tilsynet er mangelfullt og ansatte er uten rettigheter.

Arbeid på faste plattformer og flyttbare borerigger er i dag regulert omtrent som industrien på

land.

Men flerbruksfartøyene reguleres ikke av dette regelverket, foruten dykkerne.

Industri Energi frykter at norske myndigheter ikke har lært og at det også på dette området må

en storulykke eller dødsfall til før noe skjer.

Mesteparten av veksten i oljebransjen framover vil komme her. Men sely om flerbruksfartøyene

gjør mye av jobben på haybunnen, regnes dette ikke som petroleumsvirksornhet fordi de ikke

styrer selve hovedbrøn nen.

Det er Industri Energis klare krav at tilsynet med flerbruksfartøyene må legges inn under

Petroleumstilsynets regelverk og tilsyn.

Det vises for vri til advokat Alexander Lindboes utrednin av 28.11.2013 til kt. 4.2.1

flerbruksfartø er - som ut r del IllIndustri Ener Is hørin ssvar.

Til 5.1.1 Funksjonalitet og fortolkninger

Industri Energi etterlyser større grad av detaljregulering innenfor spesifikke områder. Dette er

særlig områder knyttet til arbeldsmiljø, der lover og forskrifter i stor grad har vært gjenstand for

fortolkning. Det er og krevende med henvisninger til standarder som i tillegg også kan være på

engelsk.

Kravet om et mer spesifikk regelverk knyttet til arbeidsmifiøet fra vår side, er et resultat av

arbeidsgivers bruk av styringsrett ved uenighet med de ansatte.

VI mener at de ansatte liv og helse er så viktig at det må være myndighetene som setter

regelverks kravene og ikke arbeidsgiverne.

Til 5.1.2 Bransjens utfordringer knyttet til regelverket

VI mener at deler av standarder må i større grad legges inn i selve regelverket slik at de blir

rettslig bindende, og standarder som går på arbeidsmiljø må omgjøres til forskriftsforrn.

Revisjoner av standarder henger ette slik det er i dag og det er betenkelig at myndighetene

henviser i sitt regelverk til standarder som de selv ikke reviderer og som ikke alle har tilgang til og

ofte er på engelsk.

Til 5.2.1 Et strengere tilsyn

Flere intervjugrupper fra tillitsvalgteherneombudene etterlyser et astrengere» tilsyn. Blant

annet hevder de at flere selskaper gjør feil gang på gang, uten å få bøter, og at dette ikke kan



være akseptabelt. Det blir trukket frem som uheldig at Ptil sjelden beveger seg oppover på

virkemiddeltrappen.

Industri Energi støtter fult ut de tillitsvalgte/verneoombudsvalgtes syn på at PtiIskal være et

enda mer krevende ag strengere tilsyn en de er i dag.

Til 6.1.1 Fortsatt behov for samordning mellom ulike lover

Sokkelregelverket gjelder som utgangpunkt for både faste og flytende installasjoner. I

riggutvalgets rapport «økt bore- og brønnoktivitet på norsk sokkel {2012} hle det påpekt at fordi

sokkelregelverket er et særnorsk regelverk så må rigger som føres inn til Norge modifiseres

vesentlig. En borerigg som tas inn til Norge vil normalt 1utgangspunktet ivareta maritime krav

(IMO-krav) som i stor grad er felles for alle flaggstater.

tillegg vil riggen måtte tilfredsstille ulike særkrav som følge av det norske sokkelregelverket.

I følge Norsk olje og gass, bør det være et mål om at maritime krav må kunne anvendes i størst

mulig grad, og at «en ikke setter ytterligere særnorske krav som begrenser muligheten til å ta inn

rigger til Norge». I rapporten ble det også vist til at særnorske sikkerhetskrav var

kostnadsdrivende, noe som imidlertid hle imøtegått av representantene for LO og Ptil i utvalget

(økt bore- og brønnoktivitet på norsk sokkel, 2012).

Industri Energi vil understreke at vi på det sterkeste apprettholder vårt og LO imøtegåelse på .

Til 7 Anbefalinger

I ekspertgruppens anbefalinger på overordnet nivå punkt 02 skriver de at det er behov for

tydeligere prioraering og bruk av virkemid ler, En bør videreføre en tilsynsstrategi som er risiko-

og formålsbasert og med et regelverk som hovedsak er funksjonsrettet, og knyttet opp til

industristandarder. Det bør vurderes å innføre en praksis for eksplisitt å sammenligne kostnader i

forhold til antatt nytte ved innføring av nye forskrifter og enkeltvedtak.

Til dette mener vi som tidligere nevnt at den delen av regelverket som berører arbeidsmiljøet må

bli eksplisitt, vi er og skeptiske til at HMS skal vurderes opp mot kostnader for enhver pris.

Til ekspertgruppens anbefalinger knyttet direkte til mandatet:

Mandatets punkt 1.

Utviklingstrekk innen petroleumsvirksomheten:

Her skriver ekspertgruppen i punkt M1.2 at det er et behov for en veileder- og

tilretteleggerfunksjon når det gjelder HMS.regimet og regelverket overfor nye rettIghetshavere.

Dette er imidlertid ikke Ptil sin appgave alene, og det bør overlates til bransjen selv å

videreutvikle en slik veileder- og tilretteleggerfunksjon.

1ndustri Energi mener at det helt klart er myndighetenes rolle å veilede i sat eget regelverk.

Mandatets punkt 2.

Om dagens tilsynsstrategi er tilstrekkelig og hensiktsmessig med hensyn til å avdekke

faktoredrisikomomenter av betydning for HMS-arbeid i næringen:

I punkt M2.1 skriver ekspertgruppen at det bør innføres skjerpede krav til

selskapene/lisensene/rettighetshaverne for å dokumentere risikoreduksjonsprosesser ved

innsending av PUD og deretter i tilknytning til samtykkesØknader frem til avslutningsplanen.



Her har Industri Energi lenge hatt sorn krav at det skal være arbeidstakermedvirkning også i

lisensene.

Mandatets punkt 5.

Om det vil være nyttig og riktig å tenke tydeligere/mer detaljert regulering på noen eller flere

områder dersom næringen i større grad utfordrer tilsynsmyndighetenes anvisninger angående

hvordan det funksjonsrettede regelverket skal oppfylles. Evt. hvordan og på hvilke områder

det kan være hensiktsmessig med endret innretning på regelverket, og hvilke konsekvenser det

får:

Ekspertgruppen skriver i punkt M5.1 at Ptil bør oppfordres til å utgi flere velledningsdokumenter

på samme måte som HSE (Storbritannia) gjør.

Til dette mener Industri Energi at der det er uenighet om hvordan veiledningene skal tolkes , så

må veiledningene tas inn i selve forskriftene.

Ekspertgruppen anbefaler i punkt M5.4 at det må avklares hvilket regelverk som skal gjelde for

mobile innretninger/fartøy som skal benyttes til kortvarig produksjonsformål.

Industri Energi vil understreke viktigheten av et likt regelverk i petroleumsvirksomheten, slik at

ikke sikkerheten og arbeidsmiljøet forringes.

Ekspertgruppen anbefaler i punkt M5.5 at det bør stilles krav til engelskkunnskaper for ansatte i

petroleumsvirksomheten, f.eks. språktest for operatører.

Til dette er det å understreke fra Industri Energi sin side at dette vil være fullstendigfeil vei å gå.

Vi kan ikke se noen som helst god grunn til at vi skal gå vekk fra kravet i RF § 14 til at det skal

brukes norsk språk i petroleumsvirksomheten.

Å bruke et språk som ikke er ens morsmål fører fort til misforståelser som igjen kan føre farlige

hendelser og skader. Det vil og føre til at de ansatte og deres representanter ikke forstår hva som

blir sagt og skrevet, som igjen fører til kravet i RF § 13 om arbeidstakermedvirkning i alle faser av

petroleumsvirksomheten ikke blir etterlevd.

I tillegg så er det krav både i Arbeidsmiljøloven (AML) og i Forskrift om organisering, ledelse og

medvirkning (OLM) kapittel 2 til reel arbeidstakermedvirkning, både AML og OLM kapittel 2

gjelder for petroleumsvirksomheten. Og hva med alle de tusener som allerede er ansatt i

industrien, hva skal en da gjøre med dem?

VI har allerede problemer med bruken av språk i petroleumsvirksomheten, vi klarte heller ikke å

bli enige i Samarbeid for sikkerhet (SfS) om en anbefaling om språkbruk. Så hvis det skal endres

noe i RF § 14 så må det bli en skjerping av kravet til norsk. Hvis det var meningen at vi skulle

snakke engelsk når vi begynte i helt vanlige jobber i Norge I stedet for norsk, så måtte i tilfelle

skolevesenet lært alle like godt engelsk som norsk, noe skolevesenet ikke har gjort og heller ikke

gjør i dag.

Så igjen kan vi ikke få understreket nok at Industn Energi sitt absolutte krav er at det skal brukes

norsk språk, og så får de språkene som er nødvendige å bruke komme i tillegg til norsk.

Mandatets punkt 6.



Om hvilken rolle og status industristandarder har i dagens regelverksregime og om
standardenes betydning er hensiktsmessig:

Ekspertgruppen anbefaler i punkt M6.1 at industrien bør vurdere om det foreligger tilstrekkelig

ressurser til kontmuerlig å oppdatere og utvikle industristandardene. Dersom selskapenes
interne ressurser ikke er tilstrekkelig til å utføre dette på dugnad, bør det vurderes å engasjere
eksterne ressurser.

Industri Energi er av den erfaring at oppdatering og utvikling av standarder alltid er på etterskudd
med utviklingen i bransjen. Det er og alltid et spørsmål om penger og ressurser. Det er og

betenkelig at ikke alle ansatte har tilgang til alle standarder som petroleumsregelverket henviser

til, samt at mange kun er på engelsk..

Stavanger 02.10.2013

Hilsen

Industri Energi

Einar Ellingsen

Forbundssekretær

+4747839601
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Det står skrevet en halv side av totalt 161 sider om Ilerbruksfartoyer etter innspill fra
fagforbundet SAFE som var representert i referansegruppen. Dette kan selvsagt ha noc med
ckspertgruppens mandat. Det er likevel gjennomgående at ekspertgruppen nærmest ikke har
berørt utfordringer knyttet til tilsynsmyndighet,1-1MS regelverk og arbeidsmiljø knyttel til
Ilerbruksfartøyer.

Industri Energi er av den oppfatning at utfordringene er knyttet til f‘re nivåer

Hvem er rett tilsynsmyndighet for flerhruksfartøy? Ptil, Sjørartsdirektoratet eller
Arbeidstilsynet?
Når og hva gjelder av norsk sokkelstatsregelverk og når og hva gjelder av flaggstalens
regelverk for flerbruksfartøy?
Hvilket lovverk og internasjonale konvensjoner gjelder for tlerbruksfartøy når det ikke
bedrives petroleumsvirksomhel fra innretning slik lovverket er i dag?
Hvilken betydning har den enorme teknologiske utviklingen de siste 10-12 arene
knyttet til undervannsbronner som nå utgjør mer enn 50% av norsk olje- og
gassproduksjon?

Hvilken tovgivning som gjelder for arbeidet som utføres og hvem som er tilsynsmyndighet
for flerbruksfartøy er svært uoversiktlig. Det er særlig konstruksjonspersonellet (ikke det
maritime mannskapet) som det er store utfordringer til knyttet til lovverk, tilsynsmyndighet

Regelverket som gjelder for flerbruksfartoy på norsk kontinentalsokkel henger ikke med den
rivende sosiale, okunorniske. teknologiske og industrielle utviklingen i næringen. Utvikling
og produksjon fra havhunnsbronner har de siste 10- 12 årene gårt fra å være en svæft liten
nisje, til i 2010 å passere olje- og gassproduksjon fra faste og flyttbare innretninger. Siden
2000 er det er kommet ny skipsarbeidslov (2013), ny skipssikkerhetsim (2007), endringer

arbeidsmiljeloven og flere cndringer i HMS regelverk og forskriftsverk til petroleumsloven
m.v. Av intemasjonale konvensjoner kan nevnes Maritime Labour Convention av 2006 som
ble ratifisert av Norge i 2009 og som trådte i kraft i Nerge og internasjonalt (31 statcr) den

20.08.2013 —parallelt med ikrafttredelse av skipsarbeidsloven. M1.0 reviderer eg innarbeider
68 tidligere 11.0 konvensjoner og rekommandasjoner.

Industri Energi krever at det nedsctles et utvalgt som ser på mulig innfering av
arbeidsmiljolovregimet og I1MS regelverk fur konstmksjonspersonell på flerbruksfarloy på
lik linje med flyttbare innretninger og dykking.

II Fakta om havbunnsbronner

2.1 Svært stor vekst i subseamarkedet i perioden 2011-2020

Ofiedirektoratets tall fra 2010 viser at over 50% av norsk olje- og gassproduksjon kommer fra
havhunnsbronner.

Bilag 1: Oljedirektoratets artikkel av 012.06.2011"Mest fra havbunnsbronner"
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Offshoreno sin feltstatistikk viser at det er totalt 128 manifolder og 758 subsea trær installert
på norsk sokkel. licte 135 av disse er på Troll feltet der Statoil er operatør. Når det gjelder
den prosentvise fordelingen av uthyggingskonsepter utgjør subsea losninger 33.6%.

Bilag 2: Norsk sokkel oversikt —offshore.no

Analyse- og rådgivningsselskapet Rystad Lnergy presenterte i september 2013 en rapport om
subsea-markedet på nersk sokkel og globalt. Rystad Energy deler subsca-markedet opp i tre
deler. Det forste segmentet er SURF markedet; installasjen av utstyr som umbicilicals, risers
og flowlines. Segment nr. 2 kalles Subsea Equipment, mens den siste delen er Subsea
Services: tjenester innen IRM og ettermarkedet m.v.

I perioden 2011-2015 vil en oppleve en global vekst fra 33 milharder dollar til 61 milliarder
dollar i 2015. Innen 2020 forventes det globale markedet å vokse til 100 milliarder dollar.

Norge anscs som verdensledende innen undervannsteknologi til elje- og gassbransjen. Ifølge
Rystad Energy har norskhaserte virksomheter i dag over 50% av det globale subseamarkedet
på 40 milliarder dollar. Subsea markedet er i ekstrem vekst og det skaper store utfordringer
knyttet til kompetent arbeidskraft for å følge veksten.

Bilag 3: Arti kkel "Markedet som øker 84 prosent" fra offshore.no
Bilag 4: Artikkel av 19.06.2013 "Subseamarkedet skal dobles innen 2020 Feknisk

Ukeblad

Statoil er det desidert største operatørselskapet på norsk sokkel. Halvparten av selskapets olje-
og gassproduksjon knmmer fra selskapets rundt 500 havbunnsbrønner. Statoil har et eget
forretningsområde som blir kalt "Fast track". Fast traek er en arbeidsmetode som skal halvere
utbyggingstiden for enkle felt på norsk sokkel. Subsea losninger vil være helt sentralt i
videreutvikling både i Nordsjøen. Norskehavet og etter hvert Barentshavet.

Bilag 5: Utskrifter fra www.statoil.com vedrørende subsea og fast traek

2.2 Hva er fierbruksfartayer?

Ekspertgruppen har skrevet litt om flerbruksfartoyer i pkt. 4.2.1 på s. 77 i rapporten. Det vises
og til Industri Energis kommentarer til pkt. 4.2.1vcdrørende utfordringene knyttet til
flerbruksfartøy.

For å sette i drill haybunnsbrønner er en helt avhengig av å bruke et flerbruksfartøy.

Det finnes ingen definisjon av et fierbruksfartøy i lov- eller forskriftsverk. Flerbruksfartøy kan
drive med brønnstimulering, bronmesting, geologiske undersøkelser, installering av
havbunnsanlegg, dykking, ubemannede undervarmsoperasjoner (ROV) m.v.

Petroleumstilsynet skrev i 2003 i en veiledning til rammeforskriftens § 3:
omjlerhruksenheter:

"kierbruksenheter er lyttbare innretnin er eller fartav sam kan hrukes til å utfi4re ulike

liper aktivileter hver fiw seg eller samtidig Eksempler pa slike aktiviteler er
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breMninferven4on,

pumpeaktivileter,

brannstimulering.

bronntesting,

prosessering eller lagring av produkter.

geologislaygeolekniske undersakelser,

installering av havbunnsanlegg4komponemer,

utskijiinger/vedlikehold av havbunnsanlegg.

verksledlignende arbeid Jbrm av ferdigstillelse av konstruksions- eller
modifikasjonsarbeider‘11"shore,

loileoperasjoner.

hemannede undervannsoperasjoner,

florellvirk.wrnher.

2.3 Utfordringene knyttet til konstruksjonspersonellet på tlerbruksfartoy

2.3.1 Hvilket regelverk gjelder?

Oljearbeideme på tlerbruksfartoy er konstruksjonspersonnellet; kranførere, dekksarbeidere.

riggere. teknikere. koordinatorer, ingeniorer mv. Det avgrenses mot Ilerbruksfartoyets

maritime mannskap; skipsfører, matros, forpleining m.v.

Utfordringene når det gjelder arbeidsmiljø, tilsynsmyndighet. HMS-regelverk og sikkerhet for

konstraksjonspersonncllet cr omfattende:

Det er svzert uoversiktlig hvilket lov- og forskriftsverk som gjelder for flerbruksfartøy —cr det

sokkelstatsregelverk eller flaggstatsregebierket som gjelder? i forhold til HMS —er det

petrolcumslov med tilhorende forskriftsverk eller er det maritimt regelverk som gjelder?

2.3.2 Hvem er rett tilsynsmyndighet?

Industri hnergi erfarer at sporsmålet om hvem som er rett tilsynsmyndighet for

flerbruksfartoy er svært uklart. Er det Ptil, Sjefartsdirektoratet, Arbeidstilsynet eller andre
statenillaggstaten som har tilsynsmyndighet.



Det er Industri Energis klare krav at tilsynct med flerbruksfartøy må legges inn under
Petroleumstilsynet. Det er og ct klart krav at norsk sokkelstatsregelverk (herunder
arbeidsmiljeloven m.v.) blir gjort gjeldende og at definisjonen rOT hva som regnes som
petroleumsvirksombethår flabruksfartøyet blir definert som innretning blir utvidet til å
gjelde samtlige operasjoner knyttet til petrolcumsvirksotnheten som utføres av
konstruksjonspersonell.

Konstruksjonspersonnellet pa flerbruksfanøy kan være ansatt i norske selskaper eller i
utenlandsk registrerte hemanningsbyråer der en blir formidlet via innleje eller entreprise til
rederiet som har ansvaret.

2.3.3 Flerbntksfartey i bevegelse —korte periuder på norsk sukkel

En praktisk utfordring er knyttet til eppdragenes varighet på norsk kontinentalsokkel. Det er
vanlig at flerbruksfartoyet er inne på oppdrag fra 1-8 uker. Det er ikke alltid at
tlerbruksfartoyet gar til norsk havn, men går inn og ut av norsk kontintentalsokkcl. For
eksempel om fartoyet går fra britisk havn eller tignende. Vanskelig tilgjengelighet gjør at det
blir utfordrene å få faktiske opplysninger om forholdene om bord.

2.4 EksempeI på subseaindstrien —Subsea 7 ag Technip

skipsfart er det vatilig å organisere et rederi i flere selskaper; eierselskap, driftsansvarlig
selskap og bcmanningsselskap. Et trekk i internasjonal subseanæring og rederivirksomhet er
at bemanningen blir ansatt i egne bemanningsselskap som svært ofte er registrert i utlandet —
eksempelvis Singapore, Bahamas, Seychellenc ITIS. Dette rciscr sporsmal om det kan tenkes å
foregå sosial dumping knyttet til bruk av Ilerbruksfartøy på norsk sokkel ved bruk av innleid
utenlandsk arbeidskraft.

Selskapene Subsea 7 og Fechnip cr eksempler på subseanæringen på norsk sokkel mht.
Ilerbruksfartøy. Nar tleks. Subsea 7 Norway AS rar en kontrakt med et operatørselskap som
Statoil vedrorende undervannsoppdraglundervarmsbrønn mv. henvender selskapet seg til
Subsca 7 konsernets rederifunksjon og bestiller båt med mannskap og
konstruksjonspersonncll.

Konstruksjonspersonellet pa flerbruksfartoyet kan være ansatt i Subsea 7 Norway AS eller
Subsea 7 Singapore (hemanningshyrå registrert i Singaporc). De ansatte i Subsea 7 Singapore
kan f.eks. være briter eller Singaporske stasborgere m.v.

Det norske personcllct som er fast ansatt i feks. Subsea 7 Norway AS har lønns- og
arbeidsvilkar etter OSA avtalen. De utenlandske ansatte er ikke avlonnet etter tariffavtale,
men det har blitt hevdet at de får lønn på nivå med ITFs avtaler Mr offshorepersonncll uten at
det er dokumentert gyldig avtale (jfr. Arbeidsrettens dom 26.06.2013 sak 10/2013).

Bilag 6: Arheidsreuens dom av 28.11.2012 - 33/2011

III Lovverket otn bord på flerbruksfartey

3.1 Innledning
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Ekspertgruppen gir en beskrivelse av det norske sikkerhets- og arbeidsrniljøregirnet i kap 3 i
rapporten. Det blir vist til fem sentrale lover: petroleumsloven, arbeidsmiljøloven,
skipssikkerhetsloven, sjømannsloven (fra 20.8.2013 skipsarbcidsloven) og
forurensrdngsloven.

Petroleumslovens § 9-1 fastsetter det overordnede sikkerhetskrav for
petroleumsvirksomheten:

"Petroleumsvirksomheten skal forega slik at et how sikkerheisnivå kan opprettholdes og
wvikles i taki med den teknolo iske mvikhn ". Petroleumslovens § I0-1 (I) presiserer dette
ytterligere:

"Petroleumsvirksornhet ener denne lov skakfhrega pa en JOrsvarlig mate og i samsvar med
'eldende re elverk fOr slik petroleumsvirksomhet Petroleumsvirksomheten skal ivareta

hensvnet til sikkerhet fir personek millo og de okonomiske verdier innretnin er o arto tr
renresenterer, herunder drilistilgjengefighet".

Intensjonen i lovverket al det skal skje en utvikling på sikkerhets- og arbcidsrniljoområdet i
takt med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet for øvrig. Industri Encrgi mener
at lovverket henger langt etter når en ser at over 50% av norsk olje- eg gassproduksjon skjer
via havbunnsbrenner og den omfattende bruken av tlerbruksfartøyer knyttet til subsea
ornrådet.

3.2 Petrolcumsloven og arbeidsmiljeloven

Petroleumsloven og arbeidsmiljeloven mcd tilhørende forskrifter gjelder for petroleums-
virksomheten på norsk sokkel. Regelverkets anvendelse er avhengig av hvilken type aktivitet
som utføres. Petroleumsloven og arbeidsrniljøloven har imidlertid ikke sammenfallende regler
for når lovene gjelder.

Petroleumsloven gjelder for perroleumsvirksumhet, jf petroleurnsloven § 1-4 om virkeområde
og § 1-6 om definisjoner.

Et nerbruksfartøy er i utgangspunkt et fartøy eg ikke en innretning som fast installasjon og
flyttbar innretning.

Dersom et flerbruksfartøy blir ansett å være en innrelning i petroleumslovens forstand (jf.
petroleumsloven § 1-6 bokstav d), gjelder petroleumsloven fullt ut for all aktivitet sem utføres
om bord i innretningen.

Forsynings- eller hjelpefartoy anses ikke å være innretninger i petroleumslovens lorstand, og
petroleumsloven gjelder bare for denfimksjonen enheten utfører i petroleumsvirksomheten.

Arbeidsmiljoloven gjelder for petroleumsvirksomhet jfr arnl. § 1-2, rammeforskriften § 2 om
virkeområde med mer eg petroleumsloven § 1-6 om definisjoner).
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Arheidsmiljøloven gjelder imidlernd ikke for forsynings-, beredskaps- og
ankerhåndteringstjeneste med fartøy, scistniske eller geologiske undersøkelser med fartøy og
annen sammenlignbar aktivitet. Dette regnes som sjøfart. jfr aml, § 1-2.

Arbeidsmitjeloven gjelder heller ikke for flerbruksfartøy som utfører konstruksjons-.
rørleggings- eller vedlikeholdsakuvileter i petroleumsvirksombeten.

Arbeidsmiljøleven gjelder for dykking i petroleurnsvirksomhet som blir utført fra
flerbruksfartøy.

Industri Energi gjør oppmerksom på at aml. § 1-3 (3) og (4) åpner opp for at
Arbeidsdepartementet kan gi forskrifl om at alle operasjoncr som utføres fra flerbruksfartøy
skal underlegges arbcidsmiljeloven:

."Departementet kan vedlOrskrdi også faUsette at loven skal gjelde ved jortlyining av

innreoung eder fartov som nevm.

(4) fOrskrdt etter denne paragrof kan det også fastseues særregler-.

3.3 Oppsummcring —hvilke arheidsoperasjoner gjelder petrolcums- og

arbeidsMiljoloven for —flerbruksfartoy, innretning

Når flerbniksfartøyet operer undervannsbrønnen som "innretning", gjelder arbeidsmibøloven,
jfr. arnl. § 1-3jfr rammeforskriften § 6 g) og § 6 d). Det vises og til petroletunslov § 1-6 d)
og OLprp.nr 43 (1995-1996) s. 30:

«Forsynings- og hjelpelarloy som sådan er etter gjeldende reU unntatt fra lovens

virkeomrade. Iforslagn er disse Jarioyene unntau i definisj onen av innretninger. Delte

inneluerer imidlerad ikke at denn petroleumsvirksombel » som,finner sted ombord unntas.

Ved avgjørelsen av om en enhet er et forsynings- eller hjelpefarsy er del ikke avgjorende hva

enheien er bygget som, men hva den anvendes Med ohjelpeJarsy » menes det som

næringen kalles « offlhore servieefartoy ». herunder horer blant annet farsyer som benyues

som: heredskapsfortnver, ankerhandæringsfartoyer, konstruksjons-, ferdigstilletses-,

reparasj ons- og vedlikeholdsfårloyer dykkefariover, kabel- og rorledningsfarloyer,

geologiske og seismiske fartoyer. andre enheter som driver geologiske undersokelser i

undersokehesfaven, slepelartoyer, samt lultfarloyer. Byggingav slike fartoyer og Øvrige

. flyttbare innretninger folger sjofanslovgivningen. For ovrig er skip som transporterer

petroleum i bulk unntatt fra loven».

Loven gjelder:
Brønnintervensjon
Bemannede undervannsoperasjoner (dykkina)
Flotell

Loven gjelder ikke:
Ubemannede undervannsoperasjoner (ROV)
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Geotekniske undersøkelser
Lofteoperasjoner
Installasjon (juletre, rammer, risere, flowlines m.v.)
Rorlegging
Konstruksjon, ferdigstillelse, reparasjon, vedlikehold

Oppsummering: Når et flerbruksfartøy har kontrakt med et operatørselskap (ikke dykking) er
det i praksis bare en relativt liten del av arbeidsoperasjonen som omfattes av
arbeidsmiljøloven. Det er kun når tlerbruksfartoyet kan defineres som "innretning" at loven
gjelder. Resten av liden for operasjonen gjelder tlaggstatsregelverket.

3.4 Skipsarbeidsloven
Skipsarbeidsloven trådte i kraft 20.08.2013 og avloser sjamannsloven.
Loven får anYendelse for arbeidstaker som har sitt arbeid om bord på norsk skip, jfr.
skipsarbl.§ 1-2.

Det fremgår av virkeområdeforskriften §2:

§ 2. Arbeidstakere skipsarbeidsloven delvis gielder JOr:

For arbeidstakere som utfirer arbeid NOM euer sin karakier ikke ut .(4r en del av ski ets

ordintere dri elder skipsarbeids finen med unmak av skinsarbeiddoven .§ 2-4 tredje ledd

Det fremgår av forarbeidene til skipsarbeidsl. § 1-2:

Prp. 115L (2012-2013) i merknadene:
«Bokstav ci har ingen direkte parallell i sjomannsloven. men § 1fterde ledd (2008-endringen:

§ I jertue ledd) inneholder fin-skriftshjemmel far departementet til å bestemme at loven helt

eller delvis ikke gjelder.fin- personer som atfituT arbeid som etter sin karakter ikke utgjør en
del av ski ets ordimere drifi. Prosjektpersonell a o shore arto og visse stillingskategorier

pa turistskip antas å kunne være eksempel på denne type personell»

Skipsarbeidsloven gjelder for konstruksjonspersonellet på flerbruksfartoy med unntak av
regelen om at rederiet (innleier) er solidarisk arsvarlig for lønn.

Skipsarbeidsloven skiller scg på dette vesenftig fra arbeidsmiljoloven der det cr innfort
likebehandlingsregler på lønn der både utlejer (bemanningsbyra) og innleier (her: rederiet) er
solidarisk ansvarlig, jfr. § 14-12 a-e, Forskjellen blir enda storre når en ser hen til at
adgangen til innleie etter skipsarbeidsloven er helt fri i motsetning iii arbeidsmiljøloven der en
Ikke kan lovlig leie inn arbeidskraft utover de tilfellene som fremgår av aml. § 14-9 (vikar,
produksjonstopp, prosjekt).

1 Sjefartsdirektoratets rundskriv as..19.08.2013 til virkeområdeforskriften § 2 står det:

Folgende prosjektpyrsonell på skip i offihorevirksomhet er omfattet av unntaket i

virkeornrodetankrilien § 2farste ledd:
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Tahell owr yrkeskategon r som omfaues av begrepet uprosjektpersonell på skip i

ofishorevirksombets

ROV-personell

Overvaking (data, planieggingt

Dj kkere

Forpleiningfir personell som ikke er

drntsbeseming

«Operation and installation manager»

Helse/pkie

reknisk vedlikehold

Sikkerhetspersonell

reknikere, ingeniorer

Oppheringspersonell

Labormoriepersonell

Forskere

Filmpenonell

Unntas kun dersom det ikke er en kombinen

stilling teksempelvis matros/R010.

For eksempel seismikere.

Forpleiningspersonell som kun benener

prosjektpersonell.

Hehepersonell som kun tar segav

prosjektpersonell.

Vedlikehold av wstyr som ikke er en del av

selve skipet, og som ikke kan knyttes til

drifien av skipek

HMS-personell som overvåker og

kvalitetssikrer prosjektet. og som ikke

knvites dl drgien av skipet

Teknikere som skal mobilisere utstyr, slik

som DP-uistyr. DP-konsulenler er inkludert

her, mens DP-operatorer er sjofolk.

Instruktorer for utstyr eller programvare

knynet til prosjekter.

Knyttet til prosjektorganisasjonen.
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Ulike flaggstater har ulike tilnærminger til hverdan personer som ikke utfører ordinære
maritime driftsoppgaver er regulert. altså om Maritime Labour Convention (MLC) 2006
gjelder eller ikke. Dette kan skape visse utfordringer og potensiell konflikt mellom
jurisdiksjoner. For eksempel når en arbeidstaker, eksempetvis offshore prosjektmedarbeider
eller væpnet vakt, cr ansatt av en uterilandsk arbeidsgiver på et narsk skip på utenlandsk
sokkel, hvor heller ikke arbeidsmiljøloven får anvendelse når arbeidet om bord cr av kort
varighet. Dette rejser prohlernstillinger om lovvalg så vel som verneting. Eventuelle konflikter
menom flaggstatens regler og arbeidsrettslige i-eg1eri arbeidstakerens hjemland må imidlertid
avgjøres konkret i hvert enkett tilfelle.

3.3 NIS-lowen

For flerbruksfartøy registrert i N1S gjelder skipsarbeidsloven med de unntak som fremgår av
NIS-loven § 8 (anledning til å innga avvikende tariffavtate). jfr. skipsarbeidslovens § 1-3.

NIS-loven gir adgang til å ansette utenlandske sjøiblk på nasjonale lannsvilkår.
For skip registren i NIS gjelder norsk lov med mindre annet er bestemt, j WIS- loven   3
forme ledd Utgangspunktet er derfor at sldpsarbeidsloven gjelder fullt ut for skip registrert i
NIS. Tanken cr at rcgisteret ikke skal skille seg vesentlig fra standarden i norsk skipsfart for
øvrig.

Med hensyn til mannskapets rettsforhold er det likevel åpnet for at en rekke av
bestemmelsene i sjamannsloven kan fravikes i tariffavtale. I forarbeidene er unntaksadgangen
begrunnet med at tariff- og arheidsforhold for skip i NIS bør være tilpasset internasjonalt
anerkjent praksis for forhandlinger om tariff- cg arbeidsavtaler.

14 Flaggstatens Mvgivning og jurisdiksjon
Havretten: Beftnner en seg utenfer tertitoralfarvannet gjelder et prinMpp om havets frihet —
Norge har ikke jurisdiksjon.

Flaugstatens jurisdiksjon er utgangspunktet, jfr Havrettskonvensjonens art. 87 og 94. Hva som
ligger nærmere i dette følger av folkerettslig sedvane.

Er Ilerbrukslårtøyet registrert i Luxemhourg er det dette lands arbeidsmiljølovgivning for
sjø fart som gjelder for arbeidet om bord.

3.5 Skipssikkerhetsloven og konstruksjonspersonell på Ilerbruksfartoy

Skipssikkerhetsloven gjelder norske skip uansett fivor de hefinner seg. jfr. §§ 2 (1), I. pkt. og
§ 3 (1).

Loven gjelder for utenlandske skip i norsk territorialfarvann, økonomisk sone og norsk
kontinentalsokkel mcd de begrensninger som følger av folkeretten. jfr. ssl. §§ 2(1), 1.pkt. og §
3 (2) bokstav a-e. Havrettskonvensjonen er sentral folkerettslig avtale.

Sjofartsdirektoratet har så langt overfor Industri Energi gitt uttrykk for at bestemmelsen om
arbeids- og hviletid jfr ssl. §§ 23 og 24 kun gjelder maritinntinatuisk personell og ikke for
konstruksjonspersonnell.
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Sjøfartsdirektoratet har vist til forskrift til ssl. § 24, forskrift om arbeids- og hviletid på norske

passasjer- og lasteskip mv. av 26.062007 nr. 705 § 1:

"§ I. Virkeområde

Denne forskrift gjelder arbeids- og hviletiden fir sfofolk på norske passasjer- og lasteskip

som utforer arbeid i ski ets ieneste, samt på fritidsfartøy når noen utfører arbeid om bord.

Forsb-ifien gjelder også fi.v Vaffilk på norskregistrene flyttbare innreminger under

forflyttning som er under mariam drUl".

Industri Energi er av den oppfatning at forskriften ikke gjelder fterbruksfartøy offshore da

dette ikke er "passasjer- og lasteskip".

Industri Friergi er av den oppfatning at Sjofartsdirektoratets - etter gieldende rett - er rett

kompetent tilsynsmyndighet i forhold til ssl. §§ 23 og 24 i forhold til konstruksjonspersonnell

som raller inn under lovens saklige og geografiske virkeornrade, jfr. ssl. §§ 2 og 3.

Dersom dette ikke r tilfellet står vii en situasjon der hverken ftetroleumstilsynet,

Arbeidstilsynet eller Sjofartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for konstruksjonspersonnell på

flerbruksfartøy.

forbindelse med at det er kommet Tly skipsarbeidslov som trådte kraft 20.08.2013 er det gitt

en ny bestemmelse § 23 a i ssl (lov av 2106.2013 nr. 102. ikraft 20.08.2013):

- Et skip skal ha serafikat for arheids- og levevilkor som dokumentasjon på at skipet pa

tidspunktet for utstedehen filfredsstiller krav Ul arbeids- og levevilkår fastsati i eller

medhold av denne lov og skipsarheidsloveni

Sjofartsdirektoratet er delegen myndighet til å gi forskrift etter ssl. § 23a, jfr. forskrift av

19.08.2013 nr. 1002. Det er foreløpig ikke gitt neen forskrift, men Industri Energi forstar av

motet med Sjofartsdirektoratet at forskrift er under utarbeiding av Nærings- og

handelsdepartementet. Sjøfartsdirekteratet har foreløpig ikke besvart Industri Energis

anmeldelse av 11.11.2013 om brudd på arbeids- eg hviletidsbestemmelsene om bord pä

flerbruksfartøy.
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IV HNIS regelverk på flerbruksfartey —petroleumsregelverk eller maritimt
regelverk?

Det følger av rammeforskriftens § 3:

"§ 3 Anvendelse av maritant regelverk i petroleumsvirksmnhelen til havs

For ,Ilytthare innreminger som er registrert i et nasjonalt skipsregister. og som folger et

marnimt driftskonsept. kan relevante tekniske krav i ansdirektoratets regelverk for

flyfibare innrelninger (rodbokajslik det lyder etter endringene i 2007 og senere endringer, og

med utfyllende klasseregler som er gitt av Det norske Veritas eller internasjonale

a stalsre kr med ut ilende klassere kr som ir samme  sikkerhetsniva med de

presiseringer og hegrensninger som folger av Mnrnnin •.9orskri ten J, legges til grunn i

stedet fbr tekniske krav som er og i medhold av peiroleumsloven. Det maritime

regelverket som veiges brukt skal legges til grunn i sin heihet.

Petroleumstilsmet kan fastsette tilleggskrav. nar disse kravene kan begrunnes ut,fra

sikkerhetsmessige hensyn"

I Petroleumstilsynets veiledning til rammeforskriftens § 3 fremgår:

...''Adgangen til 0 bruke denne paragrgfen, jf § 3, forste ledd forutsetter at innretningen

jalger ei marilitm dryiskonsept. har gyldige maritime sertilikater, og at det marilime

regelverkei NOM velges brukt i medhold av denne paragrufen legges til grunn i sin helhet

Bestemmelsen ornfatter bruk avflynbare innreminger som er registrert i et nasjonalt

skipsregister. men er hegrenset til flynbare innretninger som folger et marninu drlftskonsept.

og som således ikke er permanent plassert på sokkelen, Bestemmelsen kan blant annet omfatie

flynhare horeinnretninger. hronniniervensforminnremingerllerbruksinnretninger og enkelte

typer flynhare produksjonsinnremingeri

Petroleumstilsynet skriver i fortolkning av 28.3.2003 til rammeforskriften § 3:

"Dersom en flerhruksenhet hlir kategorisert som en innretning på grunnlagav den fUnk-

sjonen den utfOrer pa et gitt tidspunkt. vil sokkelregelverkel gjelde fullt ut ogsa for andre

alaiviteter på innremingen, selv om disse aktivitetene i seg selv ikke anses som petrole-

umsaktivitet

Det betyr & det maritime regelverket som gjelder når flerbruksfartøyet utfører
petroleumsvirksomhet som innretning også gjelder der flerbruksfartøvet utfører
arbeidsoperasjoner som etter gjeldende rett faller inn undcr begrepet åjøfart.

Ptil har uttalelser i samme reming i fortolkning av 28.3.2003 til rammeforskriften § 3:

..."For flyttbare innrelninger er dessulen deler av Sjojartsdirektoratets firskrlfter adoptert

fir muritime anlegg. Dene gjelder

innremingsfirskrifien ,1/4}.38 om ballastsystem.

innretningsfarskrifien 63 om stabilitet.
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innretningsfOrskriften 64 om forankring. fortayning ug pos )nering .

innretningsforskriften .; 65 om dreieskive

Dersom en flerbruksenhet ut orer ulike aktiviteter samtidig,ska1 dene ikke medfore redusert

sikkerhetsniva or den enkelte aktivilet : aktivitets arskri ten F.26 om samtidige aktivileter.

frk,c1sumtidi e uktiviteter orutsettes det  derjar ad det erjaretan en særskilt vurdering for å 

dokumentere ut dette ikke  medjorer ikke-ukseptabel økning av risiko. 1 vurderingenav løsning

skul det imidleptid i rimelig grad tas hensyn konyeptel skul Vene flere drdisfOrmål pa en

praktisk matel

V Tilsynsmyndighet —Ptil, Sjofartsdirektoratet eller Arbeidstilsynet?

Merknader til pkt. 6.1.1 Fortsatt behov for samordning mellom ulike lover
Eksepertoruppen skriver på s. 125:

,.."Der,flere regelsen hurjelles virkeområde (overlapper hverandre), må det Jhrelas en

samordning. Helt siden av stanen av norsk petroleumsvirksomhet har det vært en utlardring å

samordne de/brskjellige lovene og forskriliene som hur med sikkerhet, bade mht. hvilke

regelsen som skal være dominerende og mht. or aniserin en av det stadi e tils Våre

intervjuer viser w denne utfordringen eksisterer fremdeles-

Industri Energi krever at tilsynet med flerbruksfartøy leggcs inn under Petroleumstilsynet.
Begrunnelsen er at Petroleumstilsynet har lengst erfaring og størst kompetanse knyttet til
utfordringer offshore.

VI Merknader til ekspertgruppens rapport

Til pkt. 1.1 Oppnevning as ekspertgruppe

En konstaterer at Arbeidsdepartemernet oppnevnte ekspertgruppe nneholder nettopp dette
cksperter og akademisk profilert ekpertise. Det konstateres at ekspertgruppen ikke har
representanter for partene arbeidslivet.

Industri Energi merker seg at refcransegruppen innholder representanter for partene,
myndighetene og en faglig representant. Det har Iiktv el kun vært avholdt to moter og
referansegruppen har kommet mcd innspill. Innspillene knyttet til flerbruksfartey kom fra
arbeidstakerorganisasjonen SAFE og bærer preg av å ha kommet inn i ettertid, og har heller
ikke vært gjenstand for grundig analyse av ekspertgruppen. Dette taler klart for at
Arbeidsdepartementet og/eller Nærings- og handelsdepartementet bør opprettes et bredt
sammensatt utvalg sorn ser på hvilke konsekvenser det har at mcr enn 50% av norsk olje- og
gassproduksjon skjer via havhunnsbrønner i forhold til

Bruken av flerbruksfartøy
Iov- og forskriftsverk for arbeidsmiljølov
IIN4S regelverket
Iftsy nsmyndighet
Forslag om å samordne regelverket
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Til pkt. 3.5.2 Regimeendringer pavirkes av storulykker

Ekspertgruppen viser til at det i den forste fasen av oljevirksomheten på norsk sokkel var det
det maritime regimct som var modell for teknologivurdering av offshoreinnretninger. Noe av
kontrollmyndighten 5ar delegert til private aktører som feks. Det Norske Veritas. På grunn av
de store økonomiske og samfunnsmessige interesser som stod på spiIl ble det i 1972 etablert
Oljedirektoratet som tilsynsorgan.

Industri Energi mcner at det er svært viktig å få avklart hvem som er tilsynsmyndiehet.
Tilsynsansvaret bor i sin helhet eller i størst mulig grad fillegges Petroleumstilsy net. Det vises
til uklare grenseflater mellom norske og utenlandske tilsynsmyndigheter for flerbruksfartøy.,
særlig når det gjelder konstruksjonspersonellet.

Ekspertgruppen skriver videre pa s. 62:

..."Regimet fbr offihore risikoregukring og sikkerhetsslyring i Norge er utviklet i et samspill

mellom sosiale, teknologiske og økonomiske.faktorer og ulykkeshendelser

Industri Energi viser til viktigheten av å opprettholde høy standard vedrørende sosiale forhold
og arbeidsmiljo om bord på flerbruksfartøy. Industri Energi viser og til at over 50% av norsk
olje- og gassproduksjon kommer fra havbrunnsbrønner og at subsea markedet er i ferd med å
vokse ytterligere. Det gar en utvikting i reming av ytterligere utbygging av havbunnsbrønner
Nordsjøen, Norskehavet og på dypere vann i Barentshavet. Dette henaer og sammenheng med
at det er et uttall mål for obenæringen og myndighetene å utnytte feltene ytterligere og øke
oljeproduksjonen gjennom økt utvinning på eksisterende felt.

Særlig når en beveger seg inn i miljømessig sårbare områder er det tungtveiende argumenter
for å fa en samordnet og helhetlig regulcring av flerbruksfartøyene med tanke på å unnga
ulykkeshendelser og storulykker

lit pkt. 4 Utviklingstrekk i norsk petroleumsnæring og endringcr i risiknhildet

Kapittel 4 i rapporten er et svar på mandatets pkt. I:

"Innebterer utviklingstrekk innerilbr petroleumsvirksomheten (okt internasfonalisering ilere

og mindre aktører på norsk sokkel, press på lonnsomhet og mulig press pÔ panssamarheidet)

at utfOrdringene i meringen er endret på en ‘lik mate at det tilsier tilposninger også i

myndighelenes oppfOlging?..

Til pkt. 4.5 Internasjonaliering

Bruken av flerbruksfartøy er et eksempel på internasjonalisering. Selskapene som har
undervannsoppdrag er utpregede nnernasjonale konserner som FMC, Subsea 7, Technip m.v.

Industri Energi slutter 5eg nok en gang til synspunktet om at økende internasjonalisering fører
til utfordringer når det gjelder sosial dumping, trepartssamarbeid, svekkelse av
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verneombudsordninger og økende bruk av ledelses- og styringssystemer som ikke i
tilstrekkelia grad cr rilpasset det norske regimet

Til pkt. 4.6 Endring i risikobiklet etter år 2000

På rapportens s. 84 fremkommer at framstillingen er begrenset til faste og flytthare
innretninger. Fartøyer (herunder flerbruksfartøyer) er ikke inkluden ettersom de i hovedsak
ikke er regulegt av petroleumsregelveket.

1.)etbetyr at fierbruksfartoy ikke er vurdert hverken i forhold til arbeidsulyklo.g.
arbeidsrelatcrt sykdom. storulykkepotensfale eller miljeutslipp.

Etter år 2000 har det vært tre omkomne på faste og Ilyttbare innretninger og tre omkomne på
fartøyer. For fartoyer er det for perioden 2001-2012 angitt 6,6 omkomne per 100 millioner
arbeidstimer en beregning som ligger betydelig over produksjons- og flyttbare innretninger.

Til pkt. 6.1.1 Fortsatt behov for samordning mellom ulike

Industri Energi er cnig i at det er et behov Forsamordning mellom ulike lover - særlig
arbeidsmiljoloven. petroleumsloven, skipsarbeidsloven. skipssikkerhetsloven og
forurensningsloven.

VII Oppsummering

1ndustri Energi mener folgende om fierbruksfartøy:

I) Lovverket på HMS og arbeidsmilje må samordnes.
Alle operasjoner som uttPres av konstruksjonspersonell på fierhmksfarmy bor
underlegges arbeidsmiljoloven
Konstruksjonspersonell på fierbruksfanøy må underlegges Petroleumstilsynet som rett
Plsynsmyndighet
Det 111åsettes ned et bredt sammensatt utvalg som vurderer flerbruksfartøy med tanke
på endring i lov- og forskriftsverk

Stavanger. 28.11.2013

rts -Q -
'A'Iexander Lindboc
Advokat MNA
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Mange oppstarter fremover

Aktørene som hn,erer inn til en eller flere deler av subsea-markedet kan forvente seg en bratt
stigning i utvikling av nye subsea-felt, eller felt med flytende produksjon med subsea-bronner, de
neste årene. Slik Rystad Energy definerer subsea-felt vil totalt 61 felt få oppstart i 2012. Dette
okerlil hele 91 i 2015. I Norge vil felt som Knarr, Sfierne, Skuld og Goliat bli satt i drift.
Intemasjonalt finnes også store muligheter gjennom CLOV og PSVM i Angola. Papa Terra og
Lula Fase I i Brasil , ou iack/St. Mato og Tuhular Belles i den amerikanske delen av
Mexicogolfen.

- Alle de viktige markedene cr i kraftig vekst fremover. Bade Norge. Aneola. Mexicogolfen,
Brazil oe Australia. Det er generelt sterk vekst innen subsea i de fleste dypvannsregioner og det er
denned spennende muligheter i mange markeder. Offshore L.8cPinnkjopsniva globall vil øke fra
348 til 465 milliarder dollar over perieden 2012-2015. noe som eir eode eksportmuligheter For
norske leverandorer, sier Reiso.

Dette betyr at det forventes oppstart a•en lang rekke subsea uletrær. Beregnineer viser antall

• treoppstaner skal oke fra 375 i 2012 til 530 i 2015.

Naermer seg 60 prosent
Over 53 prosent av produksjenen i Norge i dag kommer fra subsea-felt.

Dette venter Reise at vil stige vesentlig i årene fremover. lan anslår at dette tallet vil være 55
prosent i 2015 og hele 58 prosent i 2020.

Det skal også brukes enda mer penger på suhsea-uthygginger sammenliknet med andre typer
utbyegingslosninger. Slik analyseselskapet definerer et subsea-felt vil 108 milliarder dollar i 2012
bli til 169 milliarder i 2015. For alle andre typer surnrnert er tilsvarende tall 131 milliarder dollar
2012 til 159 milliarder i 2015.

Klargjor seg for boomen
Bransjen selv er nå rieger for oppturen. blant dem Aker Solutiens.

- Bare se ti år tilbake da vi gikk her pa ONS, da var det svært lite. Nå ser du subsea-utstyr overalt
og det reflekterer den veksten vi har sen. Suhsea har gått fra å være en nisje til å bli hevedbeinet i
oljen.

Det sier Svenn Ivar Fure, direktor for Strategi og Forretningsutvikling til Offshore.no.

Subsea er mye
lan peker også på at det ikke bare er installasjon av nye julenær som er en god målestekk på hvor

mye markedet vokser, men også en hel rekke av mindre og mer ukjente prosjekter.

Her handler det om for eksempel oppgraderingsprosjekter, intervensjonsmarkedet e-in-markedet
og ikke minst oppdrag innen kontrollsystemer.

Det mange ikke vet, er at Aker Solutions har levert 30 prosent av alle kontrollsystemer på
verdenshasis.

100.000 soknader
Og de vil vokse enda mer, på alle områder. Det er allerede bestemt å investere en halv milliard
kroner for å doble kapasiteten i Tranhy og Malaysia. Bare i tjor ansatte de 2.700 mennesker -
1.100 av disse er i Norge. 1ar skal nye 3.000 hentes inn pa verdensbasis. Og enda tlere vil være

http. tv. . ifishore.no/mh 'prin p. Id-35901.1 1811.2013
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med på oppluren,

I 2011 mottek Aker Solutions hele 100.000 jobbsoknader, i foLgeselskapet selv.

Nest sterst i Norge
Eler hjemme er de nummer to når det kommer til leverte juletrær og manifolder på norsk sokkel. 1
folge tall fra Offshore.nos teltsider har nemlig FMC 44 prosent og Aker Solutions 32 prosent av

Fure understreker at selv om de planlegger å bli storre, er det ikke viktig i seg selv å bli
nummer en.

- Vi skal jobbe videre for å bli best mulig på de kontraktene vi allerede har. For oss er det ikke noe
poeng i seg selv å bli nummer en - vi gjør det vi er gode pa, det er det beste i det lange løp.

Skriv ut

http:I;vw.oft'shore.no/nyheter/print.aspx?ld35900 18.11.2013
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1-aseLrack
Fast track er navnet pa Statolls satsning på standardiserte utbyggingsløsninger for sma margmale
felt Målet er å ha fem felt i drift i overgangen 2017/2013

-Ialkparten a. cen norske cter og gassen ligger forrsau under hakbonnen rren

områdene ”1.1Pn har tricang er der stadig lengre mellom srore

enk elr'unn FaSItrack r en a-he'dsmetnd çnm ska, haIkere uttryggIngstumm for env le felr

sta norsk søkke En 51 k stansard serrrig er med pa Li OPP tabyggingstompoet og det

skaper ønnsomhet I srna feh som det trol gere har kætt kansiselme a grøre lernserome

Statoll har ankret mar kedet a ornmenholde dagens prochkstonsniøa på norsk sonkel

Ettersom rnance av dager s felter har Ealiende produkronskurker irnebager osnagen ar

selsvapes ma øke produkstorren med orn arh til rredel ki er krare rrl a møte der

atfordongen og sats ngen ps hurpgatbygninger kr set dt ansvar før a graksrmere

notensralet for norsk sokkel

rar trark reduserer normalt den for enkle urklrgancer fra orr lag 5 ar til 2 5
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Arbeidsretten - ARD-2012-21
Instans

Dato

Publisert

Stikkord

Sammendrag

Saksgang

Parter

Forfatter

Arbeidsretten - Dom.

2012-11-28

ARD-20I 2-21

ariffavialers omfang. Prosess - partsevne.

Oljeserviceavtalen mellom NIIONorsk olje og Gass - LO'Industri Energi

tOSA I punkt 2.3.1 hestemmer at for utenlandsk personell ansatt på

internasjonale hetingelser skal arheid innenfor astakns sirkeområde kunne

foreus til kompensasjon som ut fra en helhetssurdering koster zubeidsgiser

like n»e som det som totalt tilkommer en ansatt omfauct as OSA. Sporsmalet

i saken var om bestemmelsen tikk ansendelse i tilfeller hvor arbeidet innenfor

avtalens omnkle ble utfort i form as underentreprhe elkr ved innleie as

arbeidstakere. illustrert ved sirksomheten i selskapene Suhsea og Technip.

Arbeidsretten kom til at forutsetningen for anvendelse av OSA punkt 2.3.1 sar

at arheidstakerne var omfattet av OSA punkt 2.1.1. lkstemmelsen tikk da ikke

anvendelse i tilfeller hvor ansatte i et konsems hemanningsselskap arbeidet på

konsernets fartov eller hvor det norske selskapet fikk utfon arbeid ved at et
fartoy fra konsernet ble san til å utfore arbeidet. Cijennomforing.en as

prosjekter i Subsea og Technip var da eksempler på arbeid som falt utenfor

punkt 2.3.1. Saken sar ikke lagt opp med sikte pa asklaring av OSAs

ufravikelighetss irkninger for ovrig eller as Ma som skal til for at det i OSAs

forstand forela et dobbelt anseitelsesforhold. I t fra det resultat Arbeidsretien
kom til. sar det ikke nodsendig å ta stilling til de FOS-rettslige sporsmålene

saken kunne ha reist

Saksnr: 33 2011 I.nr.: 38.2012.

Landsorganisasjoncn i Norge. med Industri Energi tAdsokat Sigurd-Oysind

Kambestadi mot Næringslhets I 1m edorganisasjonT Advokat Margrethe

Meder. Rettslig medhjelper: Adsokat Ingsald Falch med I. Subsea 7 B.V.
tilial Subsca 7 Nomay og Adsokat Tarjei Thorkildsen) 2. Technip

Norge AS (Adsokat Rjorn Jacobsen).

Jakoh Wahl. I ron Lokken Sundet. Trond Doha. Tme Siarnmes. Lars Chr.

Berge. Kjell Bjorndalen. Terje Solberg.

Saken gjelder:

SpoNtual ttm Oljewniceaktakn punkt 2.3.1 far ant.endelw i cilidler Inor artwid infores i form

a‘ underentreprise eller %ed innleie a arbeidstakere.

Saken gjelder sporsmal om Oljesenicemialen punkt 2.3.1 far anvendelse i
tilfeller hvor arbeid innenfor asialens område utfitres i form

underentreprise eller ved innleie as arbeidstakere.

I. Sakens tariffrettslige ramme

	

 Det er mellom Næringslivets Ilovedorganisasjon (N110Wheindustriens

Landsinrenine KR.f. nå Norsk Olje og (ass) pa den ene siden og
Landsmganisasionen i Norue (1 O);Industri Energi 1114 pa den andre siden

http:Tmdam.nonrodownload.'.'n pe=printDocumenfircid—ARD:asgjorelstard-2012-... 28.11.2013
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inngatt overenskomst for oljesery reebedrifter (Oljeserviceavtalen (OSA)).
Avtalen består av seks deler samt bilag. Hovedavtalen LO-NI10 er del I.
Del II inneholder fellesbestemmelser, del III gjelder arbeid offshore, del IV
gjelder arbeid i fand, der V har diverse bestemme(ser, mens det i deI yr er
inntatt bestemmelser for dykkerpersonell som arbeider på nordvesteuropeisk
kontinentalsokkel. Det er i del III inntatt bestemmelser om normallerm og i
del IV bestemmelser om minstelenn. Del li har i punkt 2 blant amlet slike
bestemmel ser:

«2.1 Virkeområde

2.1.1 Avtalen får anvendelse for ansatte i bedrifter som driver

virksomhet på eller mot nGrsk kontinentalsokkel innen eller i

tilknytning til undervannsaktiviteteu bore- og bronnaktiviteter,

geologiske undersøkelscr og tjenester, samt for annet arbeid innen

eller i tilknytning til oljevirksemheten som partene måtte bli enige

um.Dykkerpersonell omfattes bare av avtalens Del I ug VI.

2.2 Særm taIer

2.3 Utenlandsk personell

2,3.1 For utenlandsk personell ansatt på internasjunale betingelser,

samt rotasjon av utenlandsk personell fra samme konsern, skal

arbeid innen avtalens virkeområde kunne foretas til kompensasjoner

som ut fra en belhetsvurdering koster arbeidsgiver like mye som det

som totalt (ilkommer en tilsvarende ansatt omfattet av denne avtale

og som utforer tilsvarende arbeid. Kompensasjonene og arbeidstiden

skal haseres på at arbeidet i beregningsperioden ikke skal overstige et

gjennomsnitt på 33,6 timer pr. uke. Som kompensasjoner i

sammenligningen skal bare inngå ytelser som det forutsettes at

arbeidstakeren oppgir til beskatning. Slikt personell skal kunne

benyttes når (let er nodt endig for å ivareta lopper i

uppdragsmengden som hedriften ikke har norsk personell til å dekke,

samt når det er ntadvendig før å dekke behovet for spesialisert

arbeidskraft. Bruk av slikt personell skal på forhånd drøftes med de

tillitsvalgte.

2.3.2 Avialen gjelder ikke for utenlandsk modul-, ror-, kabel-, og

konstruksjonspersonell etter pkt. 3.13.1 når:

fartoyet ikke er underlagt forskrift om arbeidervern tsg

arheidsmiljø i petroleumsvirksomheten

bedriften er bundet av godkjent avtale med ITF for alle ofTshore

servicebedrift-fartoyer sum driver aktivitet i Nordvest-Europa med

slikt personell, og

den andelen personell som omfattes av denne avtalen eller har

tilsvarende yte/ser, jfr. pkt 2.3.1, overstiger 50 av antall ansatte i

denne gruppeo på det enkelte fartøy.

Protokothilforsel:

For selskap med flere fartøy pa norsk sokkel kan andelen på 50 %

beregnes samlet Pa fartoyene inklusiv FLI persunell, Dykkerpersonell

og Survey personell. Inntit videre gje(der avtalen ikke for
Rorleggingsleklere (Lay Barges) og store spesialiserte

kranlektere/fartøv med LIT avtale. Også i andre tilfeller kan OLF og

http://Iovdata.noipro;do‘mloadt?ty peprintDoeurnent&id — ARD/avgjorelse)ard - 20 I 2-... 28,112013
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Industri Energi bli enige om unnta ansatte innen modul-, mr-, kabel-

og konstruksjon fra avtalen.

Fur det personelle som avtalen i henhold til dette punkt ikke kan

gjores gjeldende for, skal det opprettes avtale mellom Industri Energi

og bedriften orn innbetaling til opplysnings- og utviklingsfondet.

ordningen med tap av helsesertifikat og tilsynsordningen mot sosial

dumping etter samme monster som benyttes i Industri Energi.»

(4) OSA del 111punkt 3.15.11 beslemmer at «utenlandsk personell som utfdrer
arbeid på norsk sokkel skal ha den daglonn som frernkommer av denne
avnile for de dager som blir arbeidet på norsk sokkel». OSA har tddere i
bilag 7 inntatt avtale om informasjon. samarbeid og medbestemmelse i
forbindelse med forskjellige samarbeldsformer i petroleurnsvirksomheten.
Bilagei har slike bestemmelser

«I. Bakgrunn

For å sikre narsk sokkels konkurranseposisjon og dermed fortsatt

verdiskapning og sysselsetting, settes det i verk en rekke

elTektiviseringstiltak i tråd med anhefalingene i NORSOK -

rapportene som ble utgitt I. februar 1995.

Mange arbeidstakere har sett disse effektiviseringstiltakene som en

trussel og har fryktet for at dette kan bety at arbeidstakere kan misle

arbeidet; må skifte arbeidsgiver, ledere eLler arbeidssted; samt at de

har fryktet endringer i arbeidsplaner, rotasjonsperioder, lonns - og

arbeidsvilkar, pensjoner; eller at de kunne få uheldig effekt på

arbeidsmiljø og sikkerhet. Det er ikke meningen.

Vi rkeom råde

Denne avtalen gjelder bruk av arheidskraft regulert ved

- Sarnarheidsavtaler, så som allianser, partnerskap ug entrepriser

mellom entreprenarer eller mellom entreprenerer og operatorer

- Avtaler i konsernforhold

- I emleie av ekstra arbeidskraft for a dekke midlerlidige behov.

Med entreprenerer og konsern menes i denne avtale bedrifter som

er medlemmer av OLF, direkte eller gjennom bedrift i konsernet.

Formal

Hensikten med denne avtalen er å fremme medinnflytelse og

samarbeid, slik at de ansatte med sin erfaring og innsikt kan være

med å skape de økonomiske forutsetningene for bedriftenes fortsatte

utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold til beste for så vel

bedrift som for arbeidstakere; spesielt når det gjelder de nye

effektivitetsskapende samarbeidsformene i næringen.

(;enerdt

I trad med bestemmelsene i Hovedavtalens kapitel IX og

Arbeidsmiljøloven, særskilt §§12 og 24, vil Industri Energi ng OLF

samarbeide for å unngå at bruk av arbeidskraft som er nevnt i punkt

2, fører til utrygge og darlige arbeidsforhold. De vil også hver for seg

eller sammen, arbeide for at medlemmene og de tillitsvalgte i de to

organisasjonene fremmer slikt samarbeid i bedriftene. Det er videre

et mal å sørge for at bruken av arbeidskraft ikke fører til

konkurransevridning mellom bedriftene.

Tiltak

hupidovd loixoldorA nloadt?type=prinll)ocurnent8cid—ARD/a‘gjorelse/ard-2012-... 28.1 1.2013
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Partene vil søke å komme til enighet om bruk av arbeidskraft

gjen nom samarbeid i bedriften, eventuelt med hjelp av

organisasjonene; og vil bestrebe seg på å unngå å overlate avgjorelsen

til myndighetene, rettsvesenet eller andre parter.

Ved etablering av avtaler som gjelder bruk av arbeidskraft som

nevnt i punkt 2, skal bedriften drofte sine planer med de tillitsvalgte,

slik at disse gis reell mulighet til å privirke planene.

Ved inngåelse av avtaler skal folgende iaktlas særlig:

Ordningene som etableres skal ikke være i strid med

sysselsettingslovens bestemmelser.

Ved behoy for søknad om dispensasjon fra farbudet i

sysselseffingslovens bestemmelser om inn- og utleie, skal uttalelse fra

de tillitsvalgte i innleiebedrifien, og fra utleiebedriften ligge ved, der

slike tillitsvalgtordninger finnes. Industri Energi viser for ovrig til at

forbundet i forbindelse med enkelle samarbeidskontrakter kan

koordinere avdelingenes standpunkt

At det er klarlagt hyem som har arbeidsgiveransvaret for den

enkelte ansatte under utforelse a% arbeidsoperasjon

Det skal ikke benyttes personell som ikke er tilstrekkelig kvalifisert;

og lærlinger eller ansatte under opplmring skal ikke benyttes sum

erstalning for kvalifisert personell. Dog må lærlinger og annet

personell under opplæring fa nedvendig arbeidspraksis.

Avtalen må ikke innebære at den ansatte blir sart til arbeid som

ikke omfattes as vedkommendes arbeidsplikter i henhold til

larifTavtale. Det må legges særlig vekt på at Oljeserviecavtalens pkt.

3.28 overholdes.

Dersom en arheidstaker eller en tillitsvalgt blir uppmerksom på

forhold vedkommende cr ukjent mcd, eller mener bryter

bestemmelser i avtaler eller lover; skal han i forste rekke ta dette opp

med bedriften, direkte eller gjennom de etablerte ordninger

(arbeidsmifjoutvalg, bedriffsutvalg, fagforening eller

samarbeidsutvalg).

Dersom arbeidstaker eller tillitssalgt finner at bedriften ikke følger

opp slike henvendelser slik som foreskrevet i Hovedavtalen,

Oljeserviceastalen eller Arbeidsmiljeloven, skal vedkommende ta

dette opp med Industri Energi, som så vil bringe saken videre ttl

OLE. Dersom bedriften leier inn eller ttt perstmell i strid med

sysselsettingsloven, vil OLF ta dette opp med bedriften

Ved bruk av utenlandsk arbeidskraft innen avtalens virkeområde

skal Industri Energi sammen med Industri Energi's bedriftsklubb ha

anledning til pa en ukes varsel å få adgang til bedriftens

lonnsregnskap for kontroll ihht. OSA 2.3.1.

Partene forplikter seg til å gjore denne avtalen kjent overfor sine

rnedlemsbedrifter og tillitsvalgte.»

(3) Det cr i tariffoppgjøret 2012 ikke gjort endringer i de aktuelle

besternme1sene.

II. Tariffb istorikken
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OSA har sin bakgrunn i bransjeserviceavtalen fra 1986.
Bransjeserviceavtalen ble i 1992 slått sammen mcd overenskomst for
dykkerbedrifter og en bedrihsvis overenskomst for operatører a fiernstyrte
unden'aonshåter og jorl til Oheserviceavtalen mellom
NI1O/Oljeservieeselskapenes Landsforcning (OSSL) ug LOTNorsk Olje- og
Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF), Formålet med sammenslaingen var å
etablere en mer omfattende tariffavtale for oljeservicebedrifter. Når det
ellers gjelder bakgrunnen for OSA, vises til merknadenc i ARD 1997 side
25 .

I protokol1 fra forhandlingsmete 9. desember 1993 tok partene opp sporsmal
om bruk «uorganisert personell ansatt i tarifIbundne bedrifter» og
forholdet til ufravikelighetsnormene tariffavtalen var basert pa. I protokollen
uttalcs det:

«Partene presiserer at det er å anse som tariffbrudd dersom noen

bedrifter bundet av Oljeserviceavtalen inngår arbeidsavtaler eller

praktiserer lanns- og arbeidsvilkar i strid med avtalen. Dette betyr at

alle arbeidstakere i stillinger sum er dekket av avtalen, som arbeider

på sokkelen i angjeklende firma, er omfattet av tariffavtalen om noe

annet ikke er bestemt av NOPEF og OSSL

Partene er enig om ved tariffrevispm -94 å drofte sporsmål om

lonns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere som ved

internaajonale ansettelseskontrakter vil kunne få vilkår som utfra en

belhetsvurdering ikke er dårligere enn fastsatt i Oljeserviceavtalen.

Partene er enige om å furstå Oljeserviceavtalens punkt 3.13 slik at

bcdriften betaler transportutgifter for ansatte sum er bosatt i

utlandet med minst 59 %. Bedriftens andel skal ikke komme under kr

2.000,- pr. tur/retur.»

Partene hle her enige om at spersmalet om lonns- og arbeidsvilkar for
utenlandske arbeidstakere «som ved internasjonale ansettelseskontraktet vil
kunne t vilkår som utfra en helhetsvurdering ikke er darligere enn fastsatt i
Oljeservieeavtalern>, skulle tas opn ved revisjonen av OSA i 1994.
Forberedelsen av en mer grundig revisjon av OSA pagikk for ovrig i bele
perioden 1992-1994, slik i dette punktet ble ett av mange temaer under
tariffoppgjoret i 1994.

I krav 21. mars 1994 fra OSSL til endringer i OSA. k'ar dct inntatt sijkt
forslag til regulering for unendinger:

«Vedn stillinger som er tariffert og innehas av bådc norsko og

utenlandske arbeidstakern

De Ileste tarifIbundne bedriftene er internasjonafe. ffruk av

utenlandsk personell på norsk sokkel forekommer i en viss

utstrekning. Dette kan skyldes behov for nndvendig ckspertise - noe

som ogsa ofte medforer opplæring av norsk personell på et gitt

fagfelt. Det kan også skyldes behov for å kunne utfore topper

Inpende kontraktsforhold. Dette sikrer stabilitet i sysselsettingen hos

de norskeansalte.

De utenlandske arheidstakerne er ansall for å arbeide

internasjonalt - dels i Norge og dels i den ovrige verden. som

ansettelsesbetingelser har disse saludte internasjonale kontrakter. De

er sikret de samme betingelser hvor de matte utfore arbeidet.
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Kompensasjonsordningene er furskjellige fra Oljeserviceavtalen fordi

de skal dekke andre behov. Dette vil kunne være støtte til bulig -

stotte til skoleutgifter for barn mv. Ansettelsesbetingelsene er sett

under ett ikke darligere enn det som følger av Oljeservieeavtalen

filfo}else til p. 2.1.3: For ansatte på internasjunale betingelser samt

rotasjun av personell fra samme konsern skal arbeid i Norge kunne

foretas på betingelsene som utfra en helbetsvurdering ikke er

darligere enn det som folger av denne avtale.»

1NOPEFs krav samme dag var det iantatt følgende utkast til bestemmelse i
punkt 2.1 Virkeområde:

«2.1.3 Bestemmelsene i denne overenskomst får anvendelse for

land- og sokkelansatle i selskaper som utforer uppdrag innen eller i

tilknytning til bore- ug bronnaktiviteler, undervannsaktiviteter,

seismiske undersokelser og innsamling a geologiske data, vakt og

sikkerbetstjenester, furskning, sikkerhelsopplæring, samt for annet

arbeid innen eller i tilknytning til oljevirksomheten.

Ansatte omfattet av denne anale, og som av arbeidsgiver som har

lov til det, blir stilt til disposisjon for en uppdragsgiver ug undedagt

uppdragsgil erens ledelse og oppdragsgiveren sely har tilsatte til å

utfore arbeid av samme art eller driver en virksombet hvor arbeid av

sanune art eller driver en virksomhet hvor arheid av samme art

inngår som et naturlig ledd, skal ha lonns- og arbeidsvilkår i henhold

til den tariffavtale den ansatte ville ha vert bunden ay dersom han var

ansatt hos oppdragsgiver for å utfore tilsvarende arbeid. Dette

gjelder bare dersom avtalen hos uppdragsgiver gir bedre lunns- ug

arbeidsvilkår enn denne avtale. I de tilfeller hedrift omfattet av denne

avtale er uppdragsgiver, skal de arbeidstakere som blir stilt til

disposivjun fra annen bedrift følge denne avtale dersum de ikke har

avtaler som gir bedre lonns- og arbeidsvilkar enn bestemt i denne

avtale.»

( I 2) I nytt krav fra OSSL 23. mars 1994 hadde punkt 2.1.3 slik ordlyd:
«Avtalen far anvendelse for ansatte i selskap sum utforer

seniceoppdrag på norsk kontinentalsokkek ug for annet arbeid som

er regulert av denne overenskomst.

For ansatte på internasjonale betingelser samt rotasjon av personell

fra samme konsern skal arbeid i Norge kunne forems på befingelser

som uttra en helhetsvordering ikke er daeligere enn det som fulger av

denne avtale.»

(13) [ NOPEFs krax 25. mars 1994var det inntatt slike bestemmelser:
«2.1.3.1 Avtalen Mr antendelse for a satte i selska sum utforer

servieeo drao å norsk kontinentalsukkel inuen eller i tilku inM til

ondetvannsak iviteter bore- o bronnaleth iteter samt  for annet
arbeid innen eller i tilknytnin til ore. irksornheten som artene

måtte bli enige om.

Ansatte omfattet av denne avtale, og som av arbeidsgiver som har

lov til det, blir stilt til disposisjon før en uppdragsgiver og underlagt

oppdragsgiverens ledelse og oppdragsgiveren selv har tilsatte til å

utfttre arbeid av samme ar1 eller driver en virksombet hvor arbeid av

samme art eller driver cii virksombet hvor arbeid a samme art
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inngår som et naturlig ledd, skal ha lonns- og arbeidsvilkår i henhold

til den tariffavtale den ansatte ville ha vert bunden av dersum han var

ansatt hos oppdragsgiver for å utføre tilsvarende arbeid. Dette

gjelder bare dersum avtalen hos oppdragsgiver gir bedre lønns- og

arbeidsvilkar enn denne avtale. I de tilfeller bedrift omfattet av denne

avtale er oppdragsgiver, skal de arbeidstakere som blir stilt til

disposisjon fra annen bedrift følge denne avtale dersom de ikke har

avtaler som gir bedre lønns- og arbeidsvilkår enn bestemt i denne

avtale

2.1.3.2 For ansatte på internasjonale betingelser, samt rotasjon av

personell fra samme konsern, skal arbeid i Norge kunne foretas på

betingelser som utfra en helbetsvurdering ikke er dårligere enn det

som følger as denne avtale. (For utenlandske stalsborgere ansatt pa

internasjonale betingelser, samt rotasjon av utenIandsk personell fra

samme konsern, skal arbeid innen avtalens virkeområde kunne

foretas til kompensasjoner som ut fra en helbetsvurdering koster

arbeidsgiver like mye som det som totalt tilkommer en tilsvarende

ansall omfattet av denne avtale og som utfører tilsvarende arbeid.

Kompensasjonene og arbeidstiden skal Imseres på at arbeidet i

beregningsperioden ikke skal overstige et gjennomsnitt på 33,6 timer

pr. uke. Folgende kompensasjoner skaI kunne inngå i

helhetsvurderingen:

Slikt personell skal kunne benyttes nar det er nødvendig for å

ivareta ropper i oppdragsmengden som bedriften ikke har norsk

personell til a dekke, samt når det er notivendig for å dekke behovet

for spesialisert arbeidskraft

Bruken av slikt personell, samt helhetsvurderingen av

kompensasjonsnivaet, skal kunne kontrolleres av NOPEF og OSSL,

da det er enighet om at denne bestemmelsen ikke skal føre til at

utenlandsk arbeidskraft blir rimeligere å benytte sammenlignet med

norsk arbeidskraft.... )»

114) Del punkt partene var enige om. var her markert med understrekning.
OSSI:s forslag var gjengitt med store bokstaver. mens NOPEFs forslag var
gkngitt i parentesen.

(15) Partene kom ikke til enighet i forhandlingene og oppgjøret gikk til mekling.
forberedelsene til meklingen ble det presisert hvilke punkter det var

enighet em. Enigheten omfattet blant annet deler av punkt 2.1.3.1 og hele
punkt 2.1.3.2. det vil si nagjeldende punkt 2.3.1. 1 punkt 3.22 var det inntatt
bestemmelse om tilsynsordning. Punkt 3.22.1 hadde da slik ordlyd:

oBedriften skal pr. ansatt omfattet av avtalens del III og som ikke

er individuelt avlønnet, innbetale kr 625 pr. kvartal til en ordning

som skal tilse at selskaper som arbeider på norsk kontinentalsokkel

og ikke er omfattet av tariffavtalen, men arheider pa avtalens

virkeområde, godtgjør sitt personell i t rad med Oljeservieeavtalen.

Ordningen skal administreres av NOPFF med innsynsrett for

OSSL til å tilse at ordningen fungerer etter intensjonen....»

(161 Etter at meklingen var a•s1unet, sendte NOPEt ut et inforrnasjonsskriv
datert 12. mM 1994. hvor det blam annet ble uttalt:

hup://lovdat nolpro/dov.nloadt?tvpe—printDoeument&id=ARD7avgjorelse/ard-20 I 2-... 28.11:20 I 3



Arbeidsrenen - ARD-20 I 2-21 Side 8 av 20

«Årets forhandlinger har lært svært teiffe. Vi hadde store

ambisjoner om å få til endringer i avtalen. Vi har langt på vei lykkes.

Målet har vært å få til en avtale som i storre grad enn den

eksisterende avtalen, vil hindre sosial dumping etter at EctS-avtalen

har trådt i kraft. EOS-avtalen innebærer som kjent at alle regler som

hindrer fri flyt av arbeidstakere over landegrensene innen EOS-

område er opphevel. Å oppnå økt trygghet for arbeidsplassene

gjennom å gjore avtaleverke1 mer runtstandsdyktig mot sosial

dumping er en prosess vi har holdt på med i fiere år, og årets oppgjor

er på mange måter i innspurten i dette arbeidet. Gjennorn lov mot

sosial dumping har vi fått lovverket på plass, gjennom

Ofieserviceavtalen slik den nå fremstår begynner avtaleverket å

komme på plass. Vi har gjennum forhandlingene fått etablert

kontrullordningen vi har etterlyst. Nå gjenstår det å se om vi evner

utnytte de rammebetingelser vi har lagt til rette

Tilsyn mot susial dumping

EOS-avtalen innebærer som nevnt et fritt europeisk

arbeidsmarked. Den eneste måten å sikre seg på mot sosial dumping,

er gjennom aktiv bruk av tariffa. talene. Skal vi kunne vite at ingen

konkurrerende bedrifter til de bedrifiene vi organiserer innen OSSL

opererer nied lønns- og arbeidsvilkår under de som avtalen tilsier,

kreves en kontrollordning. Dette har vi krevd over lang lid. Og ett av

de wiktigste punktene ved delle oppgjoret var at vi skulle få øverfort

midler fra OSSL-bedriftene for a drhe kontroll med at tariffavta1en

også hlir fulgt av utenforstående bedrifter. Med bakgrunn i at det

ikke ble tatt ut penger ved Ejorårets oktoberoppgjor mente vi dette

var et rimefig kra.. Når vi nå får det innfridd er det en stor seier og

betyr at vi nå kan ansette folk for å drive aktiv kontroll mut sosial

dumping. Ordningen er imidlertid i forste umgang en proveordning.

OSSL ville sikre seg at ordningen ikke forst og fremst blir en utvidet

kontroll av organiserte hedrifter. Dette har heller aldri vært vår

hensikt. Det primære mål har vært å hindre userinse bedrifter å drive

uærlig kunkurranse ved å kjøre med billig arbeidskraft. I de

bedrifter vi har et tillitsvalgtapparat hor vi klare den nodvendige

kontroll selv. Dette kravet var spert vanskelig å få innfridd. Ikke av

okonomiske grunner, men fordi det var på kollisjonskurs med viktige

prinsipper på arbeidsgiversiden.»

(17) 1 1998 ble punkt 3.22 tatt ut av OSA. L)et ble 27. februar 1998 opprettet slik

protokoll rnellon, NOPEF og OLF:

«1 forbindelse med at partene tar ut pkt. 3.22 - tilsynsordning - av

Ofieservitieavtalen er det enighet om folgende:

Tils.nsordningen viderefores i samsvar med dagens nivå på

ordningen. For hver ansatt omfattet " avtalens del III skal bcdriften

pr. I. juli betale kr 2300,- til en nrdning som skal tilse at hedrifter

ikke driver sosial dumping innen det omradet som er dekket av

Ofiesen iceavtalen....

Ordningen er hl.a. etablert med bakgrunn i formålsbestemmelsen i

-* 1-1 - i lov om allmenngjoring av tariffavtaler hvor det heter:

Lovens formal er å sikre utenlandske arbeidstakere lonns- og

arbeids.itkar som er likeverdige med de vilkar norske arbeidstakere
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har. Dette for å hindre at arbeidstakere utforer arbeid pa vilkår som

samlet sett er påviselig dårligere enn hva som er fastsatt i gjeldende

landsomfattende tariffavtale for vedkommende fag eller bransje, eller

et som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.»

(18) Det er sparsomt med opplysninger om praktiseringen av punkt 2.3.1. Det er
fremlagt to protokoller fra 2004 mellom NOPEF og Subsea on avlønning
for utenlandsk personell i Subsea. jL omtalen av dette selskapet i avsnitt 24
flg. Protokollene gjelder «etterbetaling av utenlandske arbeidstakere for
2003, dagrater for 2004 samt en generell gjennomgang av situaajonen for
selskapet med hensyn på flerbruksfartoy». Partene kom til enighet om
etterbetaling for 2003 og at man for 2004 skulle benytte OSAs lønnsrnatrise
basert på tre års ansiennitet, OSA-inspektor Leif Johansen har forklart al
disse protokellene gjelder personell som ikke var ansatt i Subsea, mena
styreformann i Subsea, Dyvind Mikaelsen, har forklart at protokotlene må
antas å gjelde personell som hadde dobbelt ansettelsesforhold, det vil si ei
ansettelsesforhold bade i del norske og det utenlandske selskapet. Mikaelsen
har ogsa opplyst at dette bare ble praktisert i 2003 og 2004.

( I9) Det er under hovedforhandlineen fremlagt korrespondanse og en
forhandlingsprotokell fra 1996 vedrørende Maritime Well Serviee. NOPEU
varslet da boikott mot Maritime Well Serviee Ltd. I telefaks fra LO til NHO
16. oktober 1996 uttales det at «dersom NHO har rett i at [OSA] pkt 2.1.3
kommer til anvendelse. vil dette kunne lose den underliggende tvist». I
svar fra NHO til 1.0 i telefaks samme dag uttales det at «det syncs å være
uenighet mellom Nopef og Maritime Well Service A/S om hvorvidt
bcdriften har etterlevet overenskomstens § 2.1.3 (til tross for utveksling av
skrifilig informasjon). Denne uenigheten er i så tilfelle en tvist som skal
behandles etter IlAs regler. Nopef OR OSSL bor i så fall konkretisere
saken.» I protokoll fra forhandtingsmote mellom NOPH. og OSSL 21.
oktober 1996, uttalcs det:

«OSSL hevdet al saken måtte leses ihht OSA 2.1.3 på bakgrunn av
at MWS Ltd er heleid av NIWS a.s og i samme konsern. NOPEF

aksepterte etter dette losning ihht 2.1.3, men papekte at en adekvat
kontrollfunksjon burde implementeres.

Partene ble enige one at NOPEF p 3 dagers varsel skal få adgang

til MWS Ltd og MWS a.s sine lonnsregnskaper for kontroll ihht OSA

2.I.3.»

Boikottvarselet ble etter dette trukket ti1bake. Det har ikke vært mulig å
frernskaffe ytterligere dokumcntasjon fra behandlingen av denne saken, og
vitneforklaringene spriker om hvordan arbeidet i denne hedriften var
organisert.

III. Nærmere om den virksomhet som drives av Subsea og Teehnip og

bakgrunnen for tvisten

lit I Generell tnn oljeservice

Oljeserviceindustrien preges av at virksombetene til dels er norske
avdelinger i store internasjonale konsern. Et gjennomgaende trekk ved
organiseringen (v, virksomheten er at konsernet har et norsk driftsselskap
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med sosterselskaper i andre land som driver spesialisert virksomhet, for

cksempel gjennom et særskilt rederifriggselskap, bemanningsselskap mv.

forbindelse med gjennomforing av prosjekter i Norge leverer

sosterselskapene tjenester til det norske selskapet. Det forekommer etter det

opplyste også at det norske selskapet får personell fra sosterselskapene.

Variasjonene er mange, og er i liten grad utdypet under hovedforhandlingen,

med unntak for de to selskapene som den ffireliggende tolkningstvisten
springer ut av.

Den foreliggende tvisten har sin bakgrunn i inspeksjoner i virksomheten til
Subsea 7 Norway NUF, som er en rilial av Subsea 7 R.V. (Subsea). og

Technip Norge AS (Technip). Når det gjelder bakgrunnen for inspeksjoncr,

viscs det til avsnitt 15 og 17 foran. Det er under saksforberedelsen enighet

om at organiseringen av virksomheten i disse selskapcne skal tjene som

illustrasjon på de tolkningsspørsmål saken gjelder. Arbeidsretten vil derfor

redegjøre nærmere for virksomheten i disse selskapene.

11112Organiseringen av virkvomheren i Subseu

Subsea leverer totalløsninger for design. enginecring, fabrikasjon.

installasjon og idriftsettelse av ulike typer «havbunn til

overflate»-prosjekter. Konsernet har mer eim 40 skip som er innrettet på

spesiliserte arbeidsoppgaver, slik som rorleegings-, konstruksjons- og

dykkeskip. Sdskapet har bovedkontor i London. Konsernets akfiviteter er

inndelt i ulike geografiske områder (territorier). Det norske NUF-et inngar i

territoriet «North Sca & Canada». Det er 900-1000 ansatte i den norske

virksomheten, medansvar for salg/markedsforing og

prosjektgjennornforing. NOF-et rekrutierer ogsa offshorepersonell, men

disse inngår i ressurspoolen til Offshere Resourees.

Konsernet er i tillegg inndelt i funksjonelle virksomhelsområder som går på

tvers av den territorielle inndelingen. Konsernets rederivirksomhet Offshore

Resourees. lokalisert i Aherdeen. er en egen organisatorisk enhet på

konsernniva. Denne enheten har ansvar for å levere farmytjenester og andre

offshorenenester til territoriene. herunder â sorge for bemanning med både

rnaritimt personell og konstruksjonspersonell til det enkelte prosjektet.

Offshore Resourees har i tillegg «satellittkontorer» i ulike land. herunder

Norge. Disse yter teknisk stotte til fartoyene, har logistikk- og
koordineringsfunksjoner samt enkelte stottefunksjoner knyttet til bestemte

personellgrupper. Disse konffirene har imidlertid ingen styring med eller

innflytelse på overordnede personalbeslitninger„ og har ingen sammenheng
med eller tilknytning til den virksomhet som drives av N1JF-et.

Nllh-et inngår kontrakter om levering av installasjoner mv. Leveransen kan

gjelde et rent installasjensarbeld eller der, kan gjel,de at som horer med til
prosjektet, herunder et omfattende planleggings-/prosjekteringsarbeid. Den

norske virksomheten er i det alt vesentlige en prosjektorganisasjon. Den har

ikke fartøy og har heller ikke avgjorende beslutningsmyndighet når det

gjelder anvendelse av konsernets fartoy cller når det gjelder hvilke

prosjekter Subsca skal delta i pa norsk sokkel.

129) novedfasene i NUF-ets arbeid er design. engineering. fabrikasjon og

installasjon. Designfasen kan vare inntil 24 maneder, mens
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giennomforingsfasen kan ha en kortere tidshorisont. Det kan i alle disse

fasene være aktuelt med kjøp av tjenester. Innkjop skjer til markedsmessige

vilkår, uten hensyn til am levcrandoren er et selskap i konsernet. Ved avtaic

om levering av tjenester fra Offshore Resources, er det Offshore Resources

som er ansvarlig for å stille fartøyet til disposisjon for det norske prosjektel

og å bemanne fartøyet. Dette gjøres på grunnlag av typen prosjekt og de

krav som Folger av kundekontrakten. Personcllet om bord bestar normalt av

en standard besetning - bdde marditnt personell og konstruksjenspersond) -

som følger skipet uayhengig av prosjekt. Bemanningen av fartoyet kan i

tillegg tilpasses de spesifikke behov ved såkalt opp- eller nedbemanning, og

personell vil da kunne stilics til rådighet fra konsernets bemanningsselskap

Subsca Crewing Ltd./Subsca 7 Ltd. NUF-ct har imidlertid den overordnede

prosjektledelsen og trekker opp rammene for gjennomføringen av

prosjektet. Prosjektingenlaren i NUF-d (field engineer) har et overordnet

ansvar for at arbeidel blir utført i henhold til kontraklens krav. men er ikke

involvert i hvordan personellet utfører arbcidet om bord på fartoyet.

Offshore Resourees står for oppfolgning av de ansatte pa fartoyene.

111.3 Organisering av virksombeten i Teehnip

Teehnip Norge AS (Technip) er en del av lechnip-konsernet som har

hovedkontor i Paris. Technip fusjonerte mcd Coflexip i 2000-2001. Coflexip

etablerte seg i Norge i 1985 gjennom selskapene Ugland Clotlexip AS

(UCAS) som salgsorganisasjon oå Coftexip Norge AS (CNAS{ som

utførende selskap. Morselskapet i Collexip-konsernet kjøpte i 994 samtlige

aksjer i Stena Offshore AS (Stena). som deretter fusjoncrte tned CNAS.

Stena hadde egne fartoy som ldc opercrt og administrert av Northem Marine

Manning Serviees i Aberdeen. CNAS har aldri eid eller driftet farloy.

Verken CNAS eller Stena har hatt ansan konstruksjonspersonell. Teehnip

kjapte i 2001 opp dypvannsvirksornhden til Aker Maritim. men dette forte

ikke til endringer i Ilåten eller i organiseringen av virksomheten. Det norske

hovedkontoret er i Sandvika, og personellet cr i hoveosak kontorpersonell

og ingeniorer. Den norske avdelingen har i dag ikke ansatt

konstruksjonspersonell. med unntak av ni dykkere som er ornfattet ay OSA.

Gangen i gjennomforingen av en leveranse fra lechnip er i korte trekk:

Når Technip rar tildelt kontrakt, setter selskapet opp et prosjektteam med

ansvar fGr gjennornMringen av prosjektet. med prosjektleder, overordnet

ansvarlig ingenior. innkjøpere my_ Prosjekteringsfasen kan vare fra noen

maneder til flere ar. I innkjopsprosessen besluttes clet hvilke leveranser

prosjektet trenger, herunder hvilke fartøy som skal benyttes. Prosjektet

sender deretter bestilling til Technip Marine Operation Services (T-MOS) i

Aberdeen_ Selskapet er en avdeling i Technip UK Timited. jf-MOS

disponerer egne fartøy. men xil ved behov chartre fartøy fra tredjernenn. Det

er under enhver omstendighet T-MOS som skaffer til veie nødvendig

konstruksjonspersonell. Dette personellet kan hesta av dekkformann.

riggere, svelsere og kranoperatorer. for ansatte på fanøyene gjelder Itf-

avtaler. Konstruksjonspersonell ble frem tit 1. januar 2012 leid inn fra

Meridian Shipping Services i Singapore. Personellet er fra 2012 ansatt i

Technip Singapare. Konstruksjonspersonalet er underordnet den Offshore

Construction Manager (0CM) som er på vakt, mens del maritime

mannskapel er underordnet kapteinen. Det norske Technip-selskapet har
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ikke instruksjonsrett overfor T-MOS. ffirtoyets kaptein eller OCM. linder

utforing av arbeidet er det norske selskapet representert av en
prosjektingenior som kontrollerer at leveransen oppfyller kravene i
kontrakten. Prosjektingenioren har ingen instruksjons- eller stynngsren
overfor konstruksjonsarbeiderne

1114Bakgrunnen for Ivisten og ivistehehandlingen

I brev 16. november 2009 fra IL til Subsea, ble selskapet anmodet om
dokumentere «bruken og kompensasjonsnivået for de utenlandske
arbeidstakere som har oppdrag for dere». I brev 25. januar 2010 fra Subsea

til IL redegjorde selskapet for oraaniseringen av virksomheten. Det ble
opplyst at selskapet hadde «et mindre antall ansatte (ea 20) sottt alle er part
av OSA. Av disse er pt. 10-12 engasjert på Visund for Statoil.» Deretter

uttales det:

«De øvrige ansatte brukes om bord på våre fartoy i eller utenfor

regionen. Som avtalepartner har vi ingen grunn til ikke å folge de

sture linjer i avtaleverket. Den store utfordringen ligger i at våre

hovedkonkurrenter (Technip og Aeergy) har organisert seg i forhuld

til OSA på en helt annen måte.

I henhold til protokoll av 24. mai 2002 mellom Halliburlon Subsea

IIK (Subsea 7 UK) og NOPEF heter det at «NOPFF will endeavour

thal all signatories svill be required to comply with the above

agreement». Vi kan ikke se, den dag i dag, at det er tilfelle og at det

fremdeles er langt frem III en slik løsning.»

1 brev 27. januar 2010 fra IE til Technip om «Tenns- og arbeidsvilkår pà
skip som opererer innen oljevirksomheten på norsk sokkel». uttales det:

vår henvendelse j6. mars 209) presiserte vi at lønns- og

arbeidsvilkar på fartoy som opererer innen oljevirksomheten på

norsk sokkel skal folge oljeserviceavtalen fur personell som er

nmfattet av avtalen, også utenlandsk personell. Deriblant ROV

personell og prosjektpersonell pa flerbruksfartoy.

Vi ber på nytt om svar med beskrivelse hvor det fremgår hvordan

bedriften organiserer og avlønner slikt personell.»

I svarbrev Cra Teehnip den 8. februar 2010, ble det gitt slik beskrivelse av
v irksomheten:

«Technip Norge er alltid ansvartig for operasjonen som skal utfores

og bestiller båt med personell og utsty r om bord, avhengig av hvilken

type operasjon sum skal utføres.

Technip leier inn båter inkludert personell og utstyr fra Technip

Gruppen med kontor i Aberdeen og disponerer disse for en gitt

tidsperiode. Technip Gruppen i Aberdeen har inngått en flåteavtale

med ITF v/N Me Viear som innebærer at alle fartoyene har utstedt

«ITF-Speeial agreement» med henvisning til hvilke ITE-CRA som

gjelder fur besetningen.

I Technip Norge har vi ansatte som tidvis er nm bord på skipene,

men dette er stillinger av ledende art (typisk ingeniorer ete.). Disse

har individuelle lønnsavtaler med Technip Norge.»
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Tvisteforhandlinger rnellom IF og 01.1- ble gjennomført for Subsea 26.
oktober 2010 og for Technip 3. mars 2011. Tvisteforhandlinger mellom LO
og NHO ble giennornfort 13. mai 2011. Det ble marbeidet likelydende
protokoller fra matene. I protokollen fra forhandlingsmotel for Subsea,
uttales det:

«Partene var enige om å avholde felles organisasjonsmessig

tvistemote for Technip Norge AS og Subsea 7 Norway NUF. Det

utarbeides imidlertid en protokoll for hvert av selskapene. Denne

protokollen gjelder Suhsea 7 Norway

Tvisten gjelder forstaelsen og virkenntradet for Oljeservieeavtalen

pkt. 2.3.1 pa utenlandske selskaper, i dette tilfelle spørsmålet om

bestemmelsen far anvendelse på fartøy som er drevet og bemannet

opp av et selskap i konsernet, elablert i UK.

Det ble forhandlet med utgangspunkt i protokoll av 26. oktober

2010.

LO anfarte at Oljeservieeavtalen pkt. 2.3.1 slår fast at

Oljeserviceavtalen skal følges for utenlandsk personell fra samme

konsern sum arbeider innenfor avtalens virkeområde. Dette gjelder i

de tilfellene der det norske selskapet henter inn ansatte fra konsernet

for å arbeid på deres fartuyer. Det gjelder likeledes i de tilfellene der

det norske selskapet, som ledd i oppfyllelsen as selskapets kontrakt,

får utfort arbeid ved at et fartøy innen konsernet blir satt til å uffore

oppdraget eller deler av oppdraget.

LO viste til al det skal gjennomføres dratelser mcd de tillitsvalgte

for slik arbeidskraft benyttes, og arbeidet kan bare utføres pa denne

maten når det er «nodvendig for å ivareta topper i oppdragsmengden

som bedriften ikke har norsk personell til å dekke». LO viste videre

til at Industri Energi skal ha anledning dl å kontrollere at

overenskomsten blir fulgt på dette området, jf. bestemmelsens annet

ledd.

N1108 syn er at personell som ikke er innrotert, hvilket er tilfelle

for aktuelle fartøy drevel og bemannet fra konsernselskap i IIK, ikke

omfattes av pkt. 2.3.1.

NHO er således av den oppfatning at Subsca 7 Norway ikke opptrer

ta riffstridig.»

(39) LO71F tok ut stevning for Arheidsretten 16. september 2011. Det ble i
stevningen nedlagt slik påstand:

«I. Oljeseryieeavtalen pkt. 2.3.1 kommer til anvendelse i de tilfeller

der det nurske selskapet henter inn ansatte fra konsernet for å

arbeide på deres fartoyer, ug likeledes i de tilfellene der det norske

selskapet, som et ledd i oppfyllelsen av selskapets kontrakt, får utført

arbeid ved at et fartøy innen konsernet blir satt til å utføre oppdraget

eller deler av oppdraget.

Det innebærer tarilTbrudd når arbeidsgiver i de konkrete

tilfellene ikke har droftet benyttelsen av slik arbeidskraft med de

tillitss algte.

Bruken as utenlandsk personell i de konkrete dIfellene

innehaerer tarifffrudd fordi bruken ikke var «nødvendig for å ivareta

topper i oppdragsmengden som bedriften ikke har norsk personell til
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å dekke», I. Oljesenieeoverenskornsten pkt. 2.3.1 forste ledd fjerde

punktum

4. Arbeidsgiver er forpliklet til å fremlegge dokumentasjan for

bruken an utenlandsk personell og deres tenosnivå,

overenskomsten pkt. 2.3.I.»

Seksmålet var rettet mot Teehnip og Subsea. Lsaksforberedende møte
i Arbeidsretten 22. mars 2012 ble partene eniae om at saken skulle gjelde
den generelle forståelsen av. OSA punkt 2.3.1, og at stevningens påstand
punktcne 2-4 skulle utgå. Det var videre enighet om at de to bedriftene etter
dette skulle ha status som oppforte saksøkte. og at organiseringen av disse
virksomhetene skulle brukes som grunnlag for å illustrere
tariflbestemmelseit Under bovedforhandlingen har imidlertid saksøker til
dels søkt belyst forholdene for andre selskaper, jf rettens merknader
nedenfor om dene.

Hovedforhandling ble opprinnelig berammet til 22.-24. mai 2012, men ble
på grunnlag av felles prosesskriv 18. april 2012 omberammet til 6-8.
november 2012. Saksøker har under hovedforhandlingen fremlagt nye
dokurnentbevis. og pa forhandlingenes tredje dag varslet og fort ett nytt
vitne ut over det som var varslet under saksforberedelsen. To

nartsrepresentanter avga forklaring og seks vitner ble avhørt.

Det hle under saksforberedelsen reist sporsmal om partsevne for Subsea,
som cr registrert som NUF (norskregistrert utenlandsk foretak). Da
arbeidstvistloven på dette punktet ikke har særskilte regler om partsevne, ma
dc alminnelige prosessregler legges til grunn, jf tvisteloven 2-1 og Rt-



2008-1730. I dette tilfellet er tarifIbundetheten begrenset til den norske
filialen, men en slik begrensning kan ikke gjelde for angivelsen av rett
saksøkt. Angivelsen av oppført saksekt må derfor bli Subsea 7 B.V., men
med presisering av hva som er den norske avdelingen.

IV. Parlenes påstandsgrunnlag og påstander

Landsorganisasj onen i Norge, med 1ndustri Energi, har i korte trekk anført:

Plikten til å avlonne i samsvar med OSA punkt 2.3.1 gjelder dersom det
utfores arbeid innenfOr avtalens område. Dentle ordlyder. dekker to
situasjoner. For det ferste gjelder den hvor ansatte i konsernets
bemanningsselskap leies ut eller utplasseres i det norske selskapet. 1 slike
til feHer folges OSA ston sen i praksis i dag. For det andre gjelder
bestemmelsen i tilfeller hvor et fletbruksfartey teics inn fra selskap
registrert i utlandet, og fartøyet bemannes av det utenlandske selskapet. I
slike tilfeller utføres det også arbeid innenfor overenskomstens område, men
det utfores ikke av et selskap som er direkte tariftbundet. LOs påstand er at
det norske selskapet i begge tilfeller er tariffrettslig forpliktet til å s'erge for
at del utenlandske personellet får komNnsasjoner som koster arbeidsgiver
like mye som det som tilkommer ansatte ornfattet av OSA. Det er den
tariffbundne bedriften som far en slik forpliktelse. og ikke det utenlandske
selskapet som stiller med personell eller fartoy.
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Da punkt 2.3.1 kom inn i OSA i 1994, la NOPEF til grunn at bestemmelsen

også dekket tilfeller hvor konsernet fikk arbeidet utfort av ulike

sosterselskaper. Leder i 1E, Leif Sande. har forklart at bestemmelsen ble

utformet nenopp nwd sikte på å skjære gjennom diskusionen om ulike

former for organisering av virksomheten. Når plikten til å sikre at ansatte

har vilkar i samsvar med OSA påhviler det norske selskapet, er det ikke

nodvendig å fremme krav om tariffavtale overfor de utenlandske selskapene
konsernet. Bestemmelsen ivaretar slik sett arbeidsgiversidens interesser.

NI-10s handtering av Maritime Well-saken viser at N110 har hatt samme

forståelse av bestemmelsem i det tilfellet ble det norske selskapet ansen
forpliktet selv om det utentandske personellet ikke var ansatt i sekkapet.

Dct følger for ovrig av Arbeidsrettens praksis at en virksomhet ikke kan

organiseres slik at man unngår eller undergraver tarifforpliktelsene. Dette er

ikke spersmal om gjennomskjærine på subjektivt grunnlag, men er et

tolkningsprinsipp. Dersom OSA ikke får anvendelse i de tilfeller som er

bakgrunnen for den foreiiggende rvisten, vil OSA være uten praktisk
betydning. Avtalen vil med andre ord bli tornt for innhold.

Den tolkning 1.0 gjor gjeldende er ikke i strid med EØS-avtalen artikkel 36.
Det gjores prinsipalt gjeldende at EOS-avtalen ikke er anvendelig fordi

arbeidet utfores på kontinentalsokkelen. jf. EØS-avtalen artikkel 136.

Dersom Arbeidsretten vurderer å tolke bestemmelsen på en annen måte enn

den norske stat har hevdei fra E0S-avtalen ble opprettet, må staten få uttale

seg om spørsmålet. Dette kan enten gjores gjennom en analogi fra

tvisteloven 30-13 eller ved at tolkningssporsmålet forelegges for EFTA-

domstolen. Begrepet territorium i artikkel 36 må ses i sammenheng mcd

artikkel 136. Ell-traktaten har ikke bestemmelser som tilsvarer artikkel 136.
Det kan derfor ikke legges vekt på EU-domstolens tolkning av begrepet

territorium i Ell-traktatens artikkel 56.

Det foreligger under enhver omstendighet ingen ulovlig restriksjon. Det cr

vesentlige forskjeller mellom det tilfellet som EU-dornstolen vurderte i

Laval-dommen og tariffreguleringen i den foreliggende saken. Poenget er at

dette er en forpliktelse det norske selskapet frivillig har påtatt seg. I tillegg
er det sporsmå; om en tarifferpliktelse som gjeIder hvor det norske selskapet

henter inn arbeidskraft eller inngår fienesteavtaler med andre selskap i

konsernet. Bestemmelsen får ikke direkte anvendelse overfor de utenlandske

selskapene. Dersom Arbeidsretten skulle konkludere med at restriksjonen er

ulovlig, kan ugyldighetsvirkningen bare rekke så langt E0S-retten er

anvendelig. Det er da ikke grunnlag for å sette til side Forpliktelsen dersom

entreprise- eller innleieavtalen er inngått med selskap utenfor LOS-området.

Det er nedlagt slik justert påstand:

«Oljeseniceavtalens pkt. 2.3.1 kommer til anvendelse i de tilfeller

der et norsk datterselskap i et konsern henter inn ansatte fra

konsernet for å arbeide på deres fartoyer, ng likeledes i de tilfellene

der det norske selskapet, som et ledd i oppfyllelsen av selskapets

kontrakt, får utfort arbeid ved at el fariny innen konsernet blir saa

til å utfore nppdraget eller deler av oppdraget.»

Næringslivets noredorganisayfon. med Subsea 7 B.y. - lilial Subsca 7

Norway NUF og [echnip Norge AS, har i korte trekk anfort:
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Det tariffrenslige sporsmålet i saken er om OSA punkt 2.3.1 utvider

virkenrnnidet for avtalen sammenlignet med det som folger av punkt 2.1.1.

Punkt 2.3.1 gir ingen slik forpliktelse, men er et unntak fra det som ellers

gjelder innenfor avtalens virkcområde. Bestemmelsen begrenser

anvendelsen av OSA for en bestemt gruppe ansatte.

Utgangspunktet innenfor OSAs virkeområde er at den gjdder fullt ut. Punkt

2.3.1 er et unntak fra dette. Den åpner for at det utføres arbeid innenfor

avtalens virkeområde som har en annen avlonning. Dette unntaket gjelder to

personellgrupper: For det forste utenlandsk personell på internasjonale

betingelser. Dette er ansatte som har lonns- og arbeidsvilkar som gjelder

uavhengig av hvor arbeidet utfores. Når disse utforer arbeid i Norge, cr de

ansatt i det norske selskapet. Eor det andre gjelder bestemmelsen ved

rotasjon av personell. Dette er personell som roteres inn til det norske

selskapet og inngår i dette selskapets organisasjon. Praktiske hensyn taler

før at dette personellet umgas fra OSA i den perioden de arbeider i det

norske selskapet. Bestemmelsen gjelder personell som har gunstige lonns-
og arbeidsvilkar. slik at anvendelse av OSA ikke er hensiksmessia.

Punkt 2.3.1 sicr ikke noe ont tilknvIningsforholdet mellom det utenlandske

personellet og det norske selskapet. Dette kravet folger imidlertid av punkt

2.1. N110s tolkning har også støtte i begrepshruken i punkt 2.31, jf

henvisningen til kompensasjoner som koster «arbeidsgiver» like mye, og at

det i beregningen skal tas med ytelser som «arbeidstaker» oppgir til

beskatning. Bestemmelsen gjelder mellom en arbeidsgiver og en

arbeidstaker.

De to tilfeller som skisseres av 1.0 faller bare delvis inn under avtalen. De

rene underentreprisene faller atenfor avtalens virkeomrade. Innleietilfellene

er sammensane. Dersom den innleide etter en konkret vurdering er å anse

sorn ansatt. vil OSA omfatte tilfellet. For øvrig vil innleietiltellene falle

utenfor. Selv om grensedragningen kan Niære vanskelig, er det etter OSA et

vilkar at man rettslig sett er ansatt for at tariffavtalen skal fä anvendelse.

Punkt 2.3.1 dekker med andre ord de dkle ansettelsesforholdene, det vil si

tilfeller hvor arbeidstaker er anse snm arsa,1 både i det norske og det

utenlandske selskapet, jf. RI-1989-231 og 1(1-2012-983. Leverina av

tjenester etablerer i seg selv ikke et unsettelsestbrbok1. Persondlet omfattes
da i utgangspunktet ikke av OSA.

LOs tolkning er en grunnleggende utvklelse av fariffavtalens virkeområde

som mangler holdepunkter i de tariffrettslige kilder. En slik tolkning

innebærer at de norske selskapene har bundel seg til et bestemt

avlonniogsnivå for de bedriftene det kjøpes tjenester fra i form av en

konsernintern allmenngjoring av tariffavtalen. Dette vil i realiteten fore til at
virksomhetene er avskaret fra å hente inn spesialisert arbeidskraft fra

allandet. Fonnuleringen «henter inn» har en uklar rekkevidde. og dekker til

dels situasjoner partene er cnige om omfattes av avtalen. LOs tolkning

bygger i tffiegg på at det for entreprise- eller innleieavialer med selskap

utenfor konsernet ikke gjelder noen begrensninger. Det gir darlig

sammenheng i bestemmelsen.
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Det må ved tolkningen legges vekt på at bestemmelsen kom inn etter krav

fra arbeidsgiversiden. Poenget med hestemmelsen var å åpne for avvikende

Iønns- og arheidsvilkår for en bestemt gruppc ansattc fierte fotger kiart av

OSSLs begrunnelse for kravet, og har også støtte i protokollen fra 1993.

NOPEFs motkrav var det uttlykkelige bestemmelser om uticie- og

innleietilfeller, og som antydet et utvidet virkeområde for hestemmelsen.

OSSLs svar på NOPEES krav er den opprinnelige formuleringen gjentatt.

Den endelige ordlyden gir ingen holdepunkter for et utvidet virkeområde.

Besternme1sen om tilsynsordning kaster ikke lys over rekkevidden av punkt

2.3.1. Bestemmelsene om tilsynsordning kom inn under meklingen. og har

ingen sammenheng med punkt 2.3.1. hvor partene var enige før oppgjøret

gikk til mekling. Tilsynsordningen har fokus rettet mot de uorcaniserte
hedritter, mens punkt 2.11 har fokus rettet mot forholdene i den

tariffbundne hedriften.

Det er ikke grunnlag for gjennomskjæring. Tvisten gjelder den generelle
forståelsen av OSA. For å foreta gjennornskjæring må vurderingen foretas

på grunnlag av et konkret faktum og det må bevises et bestemt. itlojalt

formal.

Den tolkning LO gjør gjeldende er en restriksjon i strid med EDS-avtalen

artikkel 36. I den forbindeke gjøres det gjeldende at Arbeidsretten kan

vurdere forholdet til HOS-avtalen artikkel 36 uten å måtte ta stilling til om

HOS-avtalen omfatter kontinentalsokkelen. Både Ell-traktaten artikkel 56

og den likelydende bestemmelsen i FOS-avtalen artikkel 36 viser til
«territoriet». I Walrave-dommen la EF-domstolen til grunn at det var

tilstrekkelig for å anvende bestemmelsen at avtalen ble inngått eller ytelsen

prestert innenfor traktatens område. Anvendelse av artikkel 36 kan derfor

begrunnes mcd at tjenesteavtalen inngås i det som utvilsomt er HOS-

områdef

En restriksjon omfatter det å tvinge noen til å foreta bestemte handlinger.

Prinsipoet om fri Ilyt av tjenester gjelder fullt ut selv om avtalen inngås

mellom selskaper i samme konsern. Tjenesten leveres til vanlige

forretningsmessige vilkår. Dersom OSA får anvendelse i de foreliggende

tilfellene, vil det ære en begrensning på sosterselskapenes adgang til å

levere tjenester. En frivillig hinding er ikke en restriksjon, men den
forpliktelse de norske selskapene hevdes å ha patatt seg overtbr 1.01E

stiller krav til tredjemanns lonns- og arbeidsvilkar. Forpliktelsen forer i

tillegg til forskjellsbehandling mellom selskaper innenfor og utenfor

konsernet. Konsekvensen av dette er at det for sosterselskapene er mindre

gunstig a levere tjenester. Bestemmelsen er derfor en restriksjon.

Restriksjonen kan under enhver omstendighet ikke begrunnes i atImenne
hensyn. For det første oppstiller OSA ingen generell forpliktelse, men cr

begrenset til selskaper i konsernet. For det andre oppstilles det ct upresist

Ionnskrav, hva som er tarifTrnessig lonn avejores etter en helhetsvurdering.

Konsekvensen av motstriden med EOS-avtalen er at tariftbestemmelsen er
ugyldig. jf. Norske Lov 5-1-2

Dct er nedlagt slik pastand:

«Saksokte frifinnes.»
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V. Arbeidsrettens merknader

Arheidsrellen bemerker at saken gjelder spørsmål om forståelsen av OSA
punkt 2.3.1. Saksokte har i den sammenheng vist til to grunnlag for
frifinnelse: For det første at en ordinær tariffavtaletolkning viser at det ikke
er grunnlag for saksøkers påstand. For del andre at den tolkning saksoker
gjor gjeldende vil stride mot POS-avtalen og må settes ti I side.

For Arbeidsretten kan gå inn på forholdet mellom tariffavtalens
bestemmelser og ROS-avtalen, må retten ta stilling til hvordan OSA er å
forsta pa grunnlag av de nadisjonelle prinsipper og kilder som anvendes ved
tariffavtaletolkning Om dette vil retten forst knytte noen kommentarer til
tvisten slik den er presentert for A rbeldsretten. for renen gar nærmere inn på
den konkrete tolkningen:

Soksmålet var opprinnelig rettet mot NI-I0 og to bedrifter. Det ble i tillegg
til dom for tarifforståelscn nedlagt påstand om at det forelå konkrete
tariffbrudd. Det er under saksforberedelsen avklart at tvisten kun ujelder den
generelle tarifforståelsen. De to bedriftene er imidlertid beholdt som
oppførte saksøkte for å kunne illustrere hvordan virksombeter er organisert
og arbeid utføres i oljeservicebransjen.

Ut fra saksøkers påstand reises tolkningsspørsmalet i lo sammenhenger:
Tilfeller hvor ansatte fra konsernet blir «hentet inn» for å arbeide på
konsernets fartoyer og tilfeller hvor det norske seIskapet far et fartøy innen
konsernet til å utføre arbeidet. Arbeidsretten bemerker at verken Subsca
eller Technip har egne fartoy eller ansvar for bemanning av disse. På
bakgrunn av de forklaringer som er avgitt i retten, må det legges til grunn at
det er ytterligere variasjoner mellom bedriftene i dette tariffområdet. Som
Arbeidsretten skal komme tilbake til nedenfor, er det derfor begrenset
hvilken generell avklaring som kan gis i den foreliguende saken utover de to
tilfellene som er omhandlet i saksøkers pastand.

Den overordnede problemstillingen er etter dette om OSA punkt 2.3.1
utvider virkeområdet for tariffavtalen i forhold til punkt 2.1.1 eller om den
er en unntaksregel for anvendelse av OSA innenfor dens virkeområde.

OSA punkt 2.3.1 bestemmer at avlønning for to personellgrupper -
«utenlandsk personell ansatt pa internasjonale betingelser» og for «rotasjon
av utenlandsk personell fra samme konsern» - kan forems til
kompensasjoner som ut fra en helhetsvurdering koster arbeidsgiver like mye
som det som totatt tilkommer en rils‘arende ansatt omfattet av OSA. For
disse to personengruppenc åpnes det for avlonning som i sine enkeltheter
kan a‘vike thi OSA. Sagt på en annen måte: Bestemmelsen forutsener at det
er personell som ellers er omfatter av tariffavtalen og dermed er undergitt
dens besternmelser. Dette tilsier at virkeområdet for punkt 2.3.1 er del
samme som følger av punkt 2.1.1. det vil si gjelder fin eansatte» i
oljeservjeebedrifter. Som saksøkte har påpekt. har dette også visse
holdepunkter i den øvrige begrepsbruken i punkt 2.3.1. Flestemmelsen vil da
ikke få anvendelse ved undercntreprise og innleie. Gjennornforingen av
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prosjekter i Subsea og Teehnip vil da i uteanespunktet falle utenfor punkt
2.3.1.

Denne tulkningen har også støtte i bestemmelsens forhistorie. Protokollen
fra 1993 mellom NOPEE og OSS1, tok opp spørsmålet om praktisering av
lonns- og arbeidsvilkår for uorganisert personell. Det presiseres der at ealle
arbeidstakere i stillinger som er dekket av avtalen, som arbeider på sokkelen
i angjeldende firma, er omfattet av tariffavtalen om noe annet ikke er
bestemt av NOPEF og OSSL». Deretter opplyses det at partene i den
ferestående tariffrevisjonen 1994 ville drøfte sporsmål om «Ionns- og
arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere som ved intemasjonale
ansenelseskontrakter vil kunne få vilkår som uttra en helhetsvurdering ikke
er darligere enn fastsatt i Oljeservieeavtalen». Denne protokollen tar klart
sikte på ansatte i den tariffitundne virksomheten, det vil si som er omfattet
av punkt 2.1.1.

Det som er opplyst om forhandlingene i 1994 gir heller ikke grunnlag for
LOs tolkning. Forslaget fra arbeidsgiversiden var rettel mot utenlandske
ansatte som ble integren i den norske virksomheten pa en slik mate at de var
omfattet av OSA i henhold til punkt 2.1.1. Bakgrunnen var at det for
utenlandske arbeidstakere ansatt på internasjonale betingelser var særtrekk
som tilsa unntak fra OSA. Det ble som begrunnelse for kravet vist til at
kompensasjonsordningen for disse «er forskjellige fra Oljeserviceavtalen
fordi de skal dekke andre behov„.. Ansenelsesbetingelsene er sett under ett
ikke dårligere enn det som fillger av Oljeservieeavtalen.» De presiseringer
for inn- og ulleie som NOPEF inntok i sitt krav, ble ikke inmatt i den
endelige avtaleteksten. Dette tilsier at bestemmelsen er ment som et unntak
fra punkt 2.1.1. NOPEE måtte i så fall klart ha tilkjennegitt en annen
forståelse av det som nå er punkt 2.3.1 enn den som følger av ordlyden og
avtalens system. Arbeidsretten bemerker for øvrig at partene var enige om at
den personellgruppen som det her ble gjort unntak for, hadde gunstige
lønns- og arbeidsvilkår.

De opplysninger som er fremlagt om praksis i tariffområdet er sa vidt
knappe at de ikke gir grunnlag for sikre slutninger ont larifforstaelsen. Det
er også i liten grad kastet lys mer organiseringen av virksomheten i andre
oneservieebedrifter, både da bestemmelsen ble inntatt i overenskomsten og i
dag. De parts- og vitneforklaringer som ble avgitt under hovedforhandlingen
viser at partene er uenige om den form tbr organisering av virksomheten
som er valgt i Subsea og Lechnip var aktuell da punkt 2.3.1 kom inn i OSA i
1994. Vitneforklaringene spriker også hva gjelder organiseringen av
virksontheten i andre oneservieebedrifter. Dette p,ir derfor ingen bidrag til
forstaelsen av bestemmelsen. Det er på den andre siden ikke anfort eller
opplyst at Subsea og Teehnip har organisert virksombeten med sikte på å
unngå eller onmå tarifforpliktelsene; tit Utme kan også bernerkes at ,ubsea
etter det opplyste har konstruksjonspersonell som er omfattet av OSA. Det
som er anfori om giennomskjæring mv. Fra saksøkers side kan derfor ikke
fore frem på et sa vidt generelt grunnlag som det legges opp til i denne
saken. Her - på samme måte som i tvisten vedrorende Maritime Well
Service - er det madvendig at partene konkretiserer saken.

( 74) Gjennorngangen av de tilgjengelige tolkningsfaktorer taler etter
Arbeidsrettens vurdering klart for at forutsetningen lbr anvendelse at, OSA
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punkt 2.3.1 er at viIkårene i punkt 2.1.1 er oppfylt. Bestemmelsen vil da i

utgangspunktet ikke f anvendelse hvor ansatte i konsernets

hemanningsselskap arbeider på konscmets farmy eller hvor det norske

selskapet får utført arbeid ved at ct fartoy fra konsernet blir satt til å utfore

oppdraget, slik dette cr eksemplifisert ved virksomheten i Subsca og

Teehnip. Saksoker kan derfor ikke få medhold i sin påstand. Arbeidsretten

bemerker i denne sammenheng at saten ikke er lagt opp med sikte pù
avklaring av OSAs ufravikefighetsvirkninger for øvrig eller hva som skal til

for at det i OSAs forstand foreligger såkalt dobbelt ansettelsesforhold.

LIt fra det resultat Arbeidsretten har kommet til, er det ikke nødvendig å ta

stilling til de LOS-rettslige spørsmålene i saken.

Dommen er enstemmig.

SLUMNG

Saksokle frifi
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